Koppeling van het videosignaal op uw televisietoestel.
Hiertoe beschikt U over 3 uitgangen : video gemoduleerd, op Scart uitgang en 75 ohm connector ( zie tekening 2 )

Installatie van doorvoerlus module DB9713
•
•
•
•

•

Sluit de bijgesloten voeding aan de aansluiting gemarkeerd POWER (zie tekening 2) .
Sluit het videosignaal aan op de aansluiting “Video in” (zie tekening 2). Het positieve video signaal wordt
aangesloten aan de + klem en het negatieve signaal aan de – klem.
Indien slechts één module gebruikt wordt dienen de jumpers JP3 en JP4 (figuur 1) geplaatst te worden. Bij gebruik
van meerdere modules in serie worden de jumpers JP3 en JP4 enkel op de laatste module in de rij geplaatst.

•
•

De jumper JP2 dient verwijderd te worden indien u TV scherm 16:9 verhouding heeft
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Via UHF module: hiertoe brengt U het TV signaal afkomstig van de kabeldistributie binnen op de Antenne In en
het signaal afkomstig van Antenne Uit op uw televisietoestel of versterker. Het signaal wordt gemoduleerd op een
UHF kanaal, welke instelbaar is van 30 tot 39. Door middel van het testbeeld (schakelaar in positie “Test” zetten)
kan het juiste kanaal afgestemd worden. Indien U een verticale zwarte streep verkrijgt midden op het beeld dan is
de afstemming in orde. Vervolgens plaatst U de testbalk schakelaar terug naar beneden. Maak contact met uw
deurpost voor een laatste test.
via de scart connector
via de connector Video uit (75 ohm 1Volt)
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Installeren van selectieve modules (enkel met het Wizard systeem)
Wanneer men gebruikt maakt van een Wizard met meerdere drukknoppen kan men aan iedere drukknop een aantal
modules koppelen. Dit gaat als volgt:
•
Sluit het videosignaal en de voeding aan zoals hierboven beschreven. Alle modules (maximum 3 zonder
versterker DB9908) moeten aangesloten zijn op het videosignaal.
•
Programmatie van de modules die moeten reageren op knopX (X= 1..8)
Plaats jumper JP1 in de modules die moeten geactiveerd worden bij een oproep op knopX.
U zult 2 lange pieptonen te horen krijgen. Druk daarna op knop1 van Uw Wizard.
De geselecteerde modules zullen nu 1 lange pieptoon laten horen. Verwijder daarna de
jumpers JP1 van alle modules.De geselecteerde modules zijn nu gekoppeld aan knopX van de
Wizard.
•
Opmerking : het is tevens mogelijk een module aan meerdere drukknoppen toe te wijzen (maximum 8)
b.v. knop 2 en 3 : plaats JP1 Æ druk op knop2Æ beantwoord de oproep en leg neerÆ druk op
knop3 en beantwoord de oproep en leg neerÆ verwijder JP1
Wanneer een jumper JP1 is geplaatst op één module die nog niet werd toegewezen aan een
drukknop, hoort u twee lange bieptonen. Als de module reeds toegewezen is, hoort U een
aantal pieptonen gelijk aan het aantal knoppen waaraan deze is toegewezen
•
Om de module volledig te resetten zet de spanning af, jumper JP1 plaatsen, spanning terug op en terug
af, JP1 terug verwijderen.

SCART UITGANG

Contact

Verder is er een contact voorzien dat gesloten blijft zolang er video aanwezig is op de module. Dit contact kan gebruikt
worden om bv een recorder aan te sturen.
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