INSTRUKCJA
MONTAśU / OBSŁUGI

MODUŁ PAMIĘCI
HVM - 200B
HVM - 200C

HVM-200B / HVM-200C

-2-

HVM-200B / HVM-200C

HVM-200B:
• moduł pamięci CZ/B
• współpracuje z HA-200
• zapamiętuje 64 obrazy
HVM-200C:
• moduł pamięci kolor
• współpracuje z HAC-200
• zapamiętuje 60 obrazów
UWAGA:
Po zaniku napięcia wszystkie obrazy zapisane w pamięci
zostaną utracone. Do obydwu modułów pamięci istnieje moŜliwość
podłączenia zasiania awaryjnego UPS zasilającego monitor, kamerę
i moduł pamięci (kontakt z serwisem).

Instalacja
MontaŜ

Wsuń moduł pamięci w specjalne zaczepy znajdujące się z prawej
strony obudowy monitora.
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HVM-200B / HVM-200C

Podłączenie

Podłącz przewód do gniazda znajdującego się z tyłu monitora

Obsługa

Ustawienie czasu
Zegar pojawia się na ekranie po ukazaniu się na monitorze obrazu.

Ustawienia fabryczne:
„12:00” (HVM-200B)
„01/01/2004 THE 12:00” (HVM-200C)

-4-

HVM-200B / HVM-200C

HVM-200B
1. Naciśnij na monitorze przycisk ( )– na ekranie pojawi się obraz z
kamery
2. Na ekranie monitora pojawi się aktualny czas
3. Naciśnij przycisk Time aby ustawić „godzinę”. „Godzina” zacznie
migać.
4. Naciskaj przycisk Rekord (↑) lub Review (↓) aŜ wyświetli się
Ŝądana wartość godziny.

5. Naciśnij ponownie przycisk Time. „Minuty” zaczną migać na
ekranie.
6. Naciskaj przycisk Rekord (↑) lub Review (↓) aŜ wyświetli się
Ŝądana wartość minut.
7. Ponowne naciśnięcie przycisku Time spowoduje zakończenie
ustawiania czasu.
HVM-200C
1. Naciśnij przycisk Time.
2. Na ekranie monitora pojawi się aktualny czas, data.
3. Naciśnij przycisk Time aby ustawić „godzinę”. „Godzina” zacznie
migać.

4. Naciskaj przycisk Rekord (↑) lub Review (↓) aŜ wyświetli się
Ŝądana wartość godziny.
5. Naciśnij ponownie przycisk Time. „Minuty” zaczną migać na
ekranie.
6. Naciskaj przycisk Rekord (↑) lub Review (↓) aŜ wyświetli się
Ŝądana wartość minut.
7. Powtarzając krok 5-6 ustaw wszystkie dane
8. Ponowne naciśnięcie przycisku Time spowoduje zakończenie
ustawiania czasu.
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HVM-200B / HVM-200C

Zapis obrazów
Obraz odwiedzającej osoby moŜe być zapisywany ręcznie lub
automatycznie
A. Tryb ręcznego zapisu obrazu
Istnieje moŜliwość nagrania obrazu wyświetlanego na ekranie monitora.
Na ekranie pojawi się obraz z kamery po naciśnięciu przycisku
wywołania na kamerze lub przycisku ( ) na monitorze.
1. Naciśnij przycisk Record – obraz zostanie nagrany.
Na ekranie pojawi się „P01” (01-nr nagranej klatki).
2. Aby zapisać kolejny obraz naciśnij ponownie przycisk Record.
Na ekranie pojawi się „P02”

3. W ten sposób moŜesz nagrać 64 obrazy (HVM-200B) / 60 obrazów
(HVM-200C).
(P00 » P01 » P03 » …..» P62 » P63) (model HVM-200B)
(P00 » P01 » P03 » …..» P58 » P59) (model HVM-200C)
4. Po nagraniu maksymalnej ilości klatek kolejne obrazy będą
nadpisywały wcześniej nagrane.
5. Po upływie 5 sek. od naciśnięcia przycisku Record ekran
automatycznie się wyłączy.
B. Tryb automatycznego zapisu (tryb opuszczenia lokalu)
Podczas opuszczania lokalu włącz tryb automatycznego zapisu
obrazu. JeŜeli odwiedzająca osoba naciśnie przycisk wywołania na
kamerze, obraz automatycznie zostanie zapisany w pamięci.
1. Przed opuszczeniem lokalu naciśnij przycisk Away.
2. Włączenie trybu automatycznego zapisu zostanie zasygnalizowane
zapaleniem się diody LED na module pamięci.
3. Obrazy będą zapisywane automatycznie po kaŜdorazowym
naciśnięciu przycisku wywołania na kamerze.
4. Tryb automatycznego zapisu obrazów moŜna wyłączyć poprzez
kolejne naciśnięcie przycisku Away.
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HVM-200B / HVM-200C

Przeglądanie nagranych obrazów
1.
2.
3.
4.

Naciśnij przycisk Review.
Na ekranie pojawi się ostatni nagrany obraz.
Naciskaj przycisk Review aby przeglądnąć kolejne obrazy.
Aby zakończyć tryb przeglądania obrazów naciśnij przycisk Away.

Dane techniczne
HVM-200B/HVM-200C
DANA
Zasilanie
Pobór mocy
Rozdzielczość
Ilość klatek
Waga
Wymiary

HVM-200B
HVM-200C
HVM-200B
HVM-200C
HVM-200B
HVM-200C

OPIS
DC 12V~14V (z monitora)
Max. 2,52w
Max. 3,9W
256 x 240 (EIA), 256 x 256 (CCIR)
360 x 240 (NTSC), 360 x 288 (PAL)
Max. 64 kl.
Max. 60 kl.
250g
70 x 208 x 60 (szer./wys./gł.) mm
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HVM-200B / HVM-200C

DEKLARACJA PRODUCENTA
PAMIĘĆ HVM-200B/C
Zgodna z EN45014 i ISO/EIC pozycja 22
Producent HYUNDAI TELECOM i wyłączny importer w Polsce COMMAX PL
niniejszym oświadczają, Ŝe ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami
oraz odpowiada warunkom dyrektywy: 93/68/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC,
92/31/EEC.

Podstawowe standardy:
EN60065:’1998
EN55022:1998, klasa B
EN50130-4:’1995

mgr inŜ.Dariusz Pieprzyk

COMMAX PL
DZIAŁ TECHNICZNY

wrzesień 2004
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