Máte problémy se zálohováním
VHS, S-VHS, DVD, Hi8, DV...?
Chcete záznam opravit?
Pøípadnì pøidat efekty? Pouijte:
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Video, S-Video, RGB
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Pozor dùleité! íøení a kopírování originálních VHS
a DVD pro jinou, ne vlastní potøebu zálohování je
zakázáno a mùe být stíháno dle zákona. Více ne jedna záloní kopie z
vlastnìného originálu není dovolena!!!

správná elektronika pro Vás

Záruè ní a

videoprocessor
- multikonvertor
RGB / Svideo Y/C / Video CVBS
4 mìsí cù
a2
- pracuje v systému PAL a NTSC
- nezávislá regulace a multimix barev RGB
- stmívání a roztmívání v reálném èase
- vyváení bílé / nastavení pøirozené pleové barvy
- plynulé nastavení jakéhokoli barevného tónu obrazu
- regulace jasu, kontrastu, sytosti barev a ostrosti obrazu
a barevného tónu
- SDS - Super Digital Synchro, TTI - Time Trip
Immunity
- Videofiltr (odstranìní ruení VPS, TXT...) a obnovení
videosignálu dle TV normy
- Synchronize repairer pro kompletní obnovu synchroimpulsù
a èasování barvy
- Odstraní potíe s nestabilitou a støídáním jasu a barev obrazu
nahrávky, odmítnutím funkce RECORD nebo záznamem prázdné
obrazovky pøi záhování nahrávky
- vhodný pro jakékoli pøístroje DVD(R), HDR, VHS, S-VHS,
VHS C, S-VHS C, Video-8, Hi-8, DV...
- 2x CINCH Video CVBS (zlacené), 2x MINIDIN S-Video Y/C,
2x SCART Full 21 CVBS+RGB
- RGB pro nejkvalitnìjí pøenos videosignálu
- AL + nerez pouzdro + døevìné boky - HighEnd design,
dokonalé stínìní proti ruení
- Napájecí zdroj pøísluenstvím

10. Poznámky uivatele

Váený zákazníku!
Dìkujeme Vám, e jste se rozhodl ke koupi multifunkèního
videozaøízení RGB Kaleidoskopu RGB K336. Pøístroj Vám umoní
konverzi videosignálu z RGB na kompozitní CVBS Video nebo
na S-Video (Y/C) a naopak. Ale také S-Video (Y/C) na kompozitní
CVBS Video a naopak. Zkrátka jakýkoli formát propojení
videopøístrojù na jakýkoli ze tøech uvedených. Na výstupu mùete mít
pøipojené a tøi videozaøízení (monitor, DVD rekordér a napø. dalí
monitor v jiné místnosti, nebo VHS rekordér atd.) pøi vyuití vech
nezávislých výstupù RGB K336 (RGB, S-Video, Video).
RGB K336 pracuje v TV systému PAL nebo NTSC.
Jedineèná funkce RGB Kaleidoskopu RGB K336 spoèívá v tom, e
malými toèítky v barevném mnohoúhelníku (RGB Kaleidoskopu)
na horním panelu mùete jemnì a plynule v reálném èase nastavovat
a mixovat základní barvy RGB pro vyváení bílé, nastavení pøirozené
pleové barvy a nebo vytváøení barevných efektù.
Dalími ètyømi toèítky s mechanickou aretací støedové polohy mùete
nastavit jas, kontrast, ostrost obrazových kontur a sytost barev. Lze
také v reálném èase libovolnì rychle obraz stmavit èi naopak
z tmavého plynule zaèít film.
Vestavìný Videofiltr a obvod Synchronize repairer (opraváø
synchronizaèní smìsi) Vám pomùe pøi restaurování starích nahrávek
napøíklad z videokamery nebo videorekordéru, kde vlivem èasu nebo
pouití historické techniky je videosignál èásteènì naruen (rozmazaný
obraz s nevhodným nastavením jasu barev èi vykazující H/V neklid).
RGB K336 té odstraní potíe s vytvoøením zálohové nahrávky
na VHS (S-VHS) kazetu èi DVD R disk napøíklad v pøípadì, e
samotný rekordér provede záznam s naruenou stabilitou
(s poskakováním obrazu - poruchami synchronizace), støídáním jasu,
pulsováním èi mìnìním barev obrazu nahrávky nebo záznamem
prázdné obrazovky, pøípadnì odmítne-li rekordér funkci RECORD.
Zaøízení RGB K336 vyuívá procesoru, zajiujícího dokonalou
synchronizaci a pièkových obvodù pro zpracování videosignálu.
To zaruèuje maximální spolehlivost, stabilitu funkce a parametrù
a minimální ztráty pøi konverzi formátù videosignálu (RGB / S-Video /
Video CVBS). Pøi propojení pøístrojù formou slokového videosignálu
RGB dosáhnete vùbec nejlepí kvality pøenosu a tedy i nahrávky.
Pøístroj RGB Kaleidoskop RGB K336 je vestavìn v pouzdru (hliník +
nerezový kartáèovaný plech) s boènicemi z pravého vzácného døeva.
Kovové pouzdro kromì HighEnd vzhledu zaruèuje dokonalé
elektromagnetické stínìní vùèi ruení mobilními telefony apod.
Vìøíme, e video multizaøízení RGB Kaleidoskop RGB K336 se Vám
bude líbit a splní dokonale i vechny Vae technické poadavky a bude
dùstojným èlánkem ve Vaí aparatuøe.

Mnoho spokojenosti!
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- co nejvíce zjednodute propojení (napø. pøehrávaè - RGB K336 - TV) a postupnì
pøipojujte dalí pøístroje a naleznete vadný èi nekvalitní kabel
Obraz je èernobílý
- zdroj videosignálu je nastaven na pøenos S-Video a je pøipojen do RGB K336
konektoru SCART IN, který je pøizpùsoben pouze pro kompozitní CVBS
videosignál nebo RGB - nastavte zdroj videosignálu na typ pøenosu odpovídajícího
pouitému konektoru na RGB K336 nebo pouijte jeho jiný vstup dle nastavení
pøipojeného zdroje videosignálu.
- videosignál neodpovídá zvolenému TV systému (PAL, NTSC, SECAM)
- Toèítko barevné sytosti COLOUR je na minimum - nastavte na støedovou
mechanickou polohu
- Toèítka v barevném obrazci jsou vechny na maximum (barvy se sèítají - èernobílý
obraz) - toèítka MAIN nastavte (ponechte) na maximum a toèítka MIX nastavte na
minimum - získáte pravdivý barevný obraz
Obraz je èernobílý s probleskujícími barvami lutozelená/modrá
- zdroj videosignálu je nastaven na pøenos RGB a kabelem SCART/SCART redukcí
na S-Video MiniDin je pøipojen do vstupu S-Video na RGB K336 (jedna sloka
RGB je pøipojena na vstup barvonosné sloky S-Video signálu (Y/C) - nastavte oba
pøístroje na shodný typ pøenosu videosignálu
Obraz je nepøirozenì barevný (má nepøirozený barevný nádech - chybí barva)
- jeden nebo více pøístrojù je nastaven na RGB pøenos, ale je zøejmì vadný kabel
SCART/SCART (utrený vodiè jedné z barvonosných sloek RGB obrazu) nebo
patný kontakt v konektoru - pouijte jiné kvalitní kabely
- nesprávné nastavení barev obrazu toèítky v barevném obrazci na panelu RGB
K336 - nastavte poadovanou barevnost
Kontrolka LED RGB nesvítí
- zdroj videosignálu není nastaven na RGB pøenos videosignálu - nastavte v menu
pøehrávaèe
- kabel SCART/SCART není plnì zapojen (21pin)
- zdroj videosignálu je pøipojen do konektoru Video CVBS CINCH nebo S-Video
MiniDin - pouijte konektor SCART, jen ten je urèen pro RGB
Pozor: pokud budete mít nastaven videosignál na tvar kompozitní Video (CVBS)
na jednom pøístroji a na druhém RGB a pøístroje se nepøepínají automaticky, nebude
pøítomen obraz a obrazovka bude tmavá.
Nepodaøí-li se Vám chybu odstranit, nebo jde o jinou závadu odpojte ihned pøístroj
od elektrické sítì a povìøte tímto odborný servis nebo výrobce.
8. Údrba
Èitìní pøístroje RGB K336.
Pro otøení tohoto pøístroje od prachu pouívejte suchý, èistý a mìkký hadøík. Pøed
èitìním odpojte pøístroj od napájecího zdroje.
! Nepouívejte pro èitìní agresivní, hrubé a ostré nástroje a pleny
! Nepouívejte agresivní èistící prostøedky a øedidla.
Pøi jejich pouití hrozí nebezpeèí pokození povrchu i vnitøku pøístroje! Vrchní panel je
konstrukènì øeen jako vícevrstvý ploný spoj s potiskem a ochrannou fólií. Pod
vrchním panelem jsou elektronické obvody pøístroje a proto dbejte na to, aby nedolo k
vniknutí tekutin, cizích tìles a prachu mezerami okolo toèítek. Popis a grafika vrchního
panelu je chránìna proti setøení pøi pouívání toèítek nanesenou ochrannou fólií.
! Vyvarujte se pokození ochranné fólie ostrými pøedmìty nebo nehty.

Dùleité upozornìní!!!
Upozoròujeme, e jakékoli íøení a kopírování originálních videokazet,
DVD diskù, èi TV poøadù a jejich kopií zhotovených pomocí pøístroje
RGB K336 pro jinou, ne vlastní potøebu zálohování nahrávky je
zakázáno a mùe být stíháno dle zákona!!!
Tímto upozornìním se zbavují výrobce a prodejci zaøízení RGB K336
odpovìdnosti za pøípadné kody a postihy zneuitím pøístroje k íøení
kopií nahrávek.
1. Obsah
Pøed pøipojením a pouíváním pøístroje RGB K336 si pozornì
prostudujte návod k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené
nedodrením pokynù v návodu k obsluze.
1. Obsah
2. Umístìní pøístroje
3. Pøípojná místa a ovládací prvky
3.1 Pøípojná místa a ovládací prvky RGB K336
3.2 Popis a zapojení konektorù na RGB K336
4. Pøipojení zaøízení RGB K336
4.1 Pøipojení RGB K336 ke zdroji videosignálu
4.2 Pøipojení výstupù RGB K336 k ostatním pøístrojùm
4.3 Pøipojení napájecího zdroje
5. Obsluha zaøízení RGB Kaleidoskopu RGB K336
5.1 Funkce RGB K336 - Multi converter
5.2 Funkce RGB K336 - Color effect machine
5.3 Funkce RGB K336 - Picture corrector
5.4 Funkce RGB K336 - Digital video filter
5.5 Funkce RGB K336 - Synchronize repairer
5.6 Nastavení ovládacích prvkù RGB K336
6. Technická data
7. Chyby a jejich odstranìní
8. Údrba
9. Záruèní podmínky
10. Poznámky uivatele
2. Umístìní pøístroje
Pro bezpeèný provoz a maximální vyuití vlastností pøístroje dbejte
tìchto zásad pro umístìní:
! - chraòte pøístroj pøed pøímým sluneèním svìtlem a neumisujte jej
v blízkosti silných zdrojù tepla a v praném èi vlhkém prostøedí. Pokud jej
nepouíváte chraòte jej pøed prachem uloením do krabice nebo pøekrytím.
! - chraòte pøístroj pøed silnými vibracemi.
! - neumisujte RGB K336 poblí moných zdrojù vysokofrekvenèního
ruení (mobilní telefony, krátkovlnné vysílaèky apod.) a poblí silných
elektromagnetických polí (napájeèe...)
! - zbyteènì nepøemísujte pøístroj z teplého prostøedí do studeného
a naopak.

9. Záruèní podmínky
Na pøístroj RGB K336 poskytuje výrobce záruku 24 mìsícù ode dne prodeje. Na
vady zpùsobené pouíváním pøístroje v rozporu s návodem k pouití, nebo ivelnou
pohromou se záruka nevztahuje.
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3.1 Pøípojná místa a ovládací prvky RGB K336

6. Technická data RGB K336:
Kmitoètový rozsah videosignálu: 6MHz (-3dB)
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23

24

TV systém:

PAL / NTSC

Vstupní impedance:

video 75 ohmù

Výstupní impedance:

video 75 ohmù

Vstupní (výstupní) úroveò videosignálu
21

19
20

Video

Y 1 V / pp

S-Video

C 0,3 V pp

RGB

RGB - 3 x 0,7V pp

Výstupní úrovnì závisí na nastavení toèítek. Uvedené hodnoty jsou dle TV normy.
Toèítka nemají vliv na úrovnì synchronizaèních impulsù.
Napájecí napìtí z nap. zdroje: 12 V / ss
Odbìr proudu:
Konektory:

15

2x MiniDin (S-Video)

14

2x CINCH (Video CVBS)
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13

1x POWER napájecí konektor

12

Standard 5,5mm/2,1mm
(plus pól na vnitøním kontaktu)

11

Ovládací prvky:

10
17

9
8
7

9x toèítko pro RGB korekce a mix barev
4x toèítko pro obrazové korekce

Rozmìry:

166 x 109 x 35 mm

7. Chyby a odstranìní

6
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5
4

1

Obr. 1
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2

NTSC
Color frequency
fine adjust
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PAL

Nastavovací prvky na spodní stranì RGB K336

2

cca 360 mA
2x SCART (RGB + CVBS)

3

Kontrolka LED POWER nesvítí:
- není pøipojen napájecí zdroj
- vadný napájecí zdroj
- obrácená polarita výstupního napìtí nap. zdroje
Obraz má slabý kontrast, není barva, obraz je nestabilní (kroutí se nebo
poskakuje), obraz je ruen vodorovnými èi svislými tmavými pruhy
- v nìkterém pøípadì pøi ruení obrazu tmavými pruhy je nutný restart RGB K336
vytaením a opìtným zasunutím síové zástrèky napájecího zdroje (s prodlevou
min. 2 sekundy)
- nízká úroveò (kontrast) vstupního videosignálu - upravte toèítkem Contrast, pokud
je nízká úroveò videosignálu (jsou-li synchroimpulsy s velmi malou úrovní nelze
zaruèit stabilní obraz) ji na vstupu RGB K336 je nutné vøadit pøed jeho vstup
videozesilovaè.
- videosignál neodpovídá zvolenému TV systému (PAL, NTSC, SECAM)
- videosignál je znaènì naruen (slabé nebo ádné synchronizaèní impulsy). Pouijte
kvalitnìjí videonahrávku.
- napájecí zdroj má malé výstupní napìtí èi malý dovolený výstupní proud
- nadmìrné zatíení výstupu RGB K336 napø. pøipojením více zaøízení (TV pøijímaè,
rekordér) paralelnì. Pouijte aktivní videorozboèovaè.
Obraz má v pozadí jiný náznak TV obrazu (závoj , køí obrazu který není v
synchronizaci)
- pronikání jiného obrazu z tuneru TV pøijímaèe nebo videorekordéru - vazba
videosignálù v kabelu SCART/SCART - nakvalitní kabely (viz návod -Pøipojení
RGB K336)
- patný kontakt v konektoru nebo utrený zemnící vodiè v kabelu
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Toèítka MIX na minimum
Toèítka Contrast, Brightness, Sharpness, Colour na støedovou mechanicky
aretovanou polohu (pøi otáèení toèítkem pocítíte jemné skoèení do støedové polohy)
Pøepínaè PAL / NTSC (pro evropské nahrávky a vysílání PAL / pro americké,
japonské atd. NTSC)
Potenciometr HUE (jen pro NTSC) poloha není aretována (správné nastavení
barevného tónu - pøiblinì ve støedu dráhy)
Nastavovací trimr PAL (na spodní stranì RGB K336) pro jemné doladìní
frekvence barvy pro systém PAL - správné nastavení z výroby
Nastavovací trimr NTSC (na spodní stranì RGB K336) pro jemné doladìní
frekvence barvy pro systém NTSC - správné nastavení z výroby
Nastavovací trimry pro jemné doladìní frekvence barvy pro kadý TV systém (PAL
/ NTSC) samostatnì se provádí malým roubováèkem velikosti hrotu cca 2x0,5mm - v
rozsahu otáèení 360° - bez aretace - ladìní probíhá od minima do maxima a pøi dalím
otáèení opìt do minima. Jemné doladìní je nutné jen ve výjimeèných pøípadech, kdy
nemá zdroj videosignálu pøesnì dle TV normy nastavenu frekvenci barvy (systém PAL
= 4,433619 MHz / systém NTSC = 3,579545 MHz).
Není-li nastavení pøístroje pøipojeného k RGB K336 dle TV normy co se týká
frekvence barvy, mùe barva náhodnì opakovanì vypadávat a nebo se mìnit do
nepøirozeného odstínu (èervená do zelené atd.). U vìtích úchylek od TV normy mùe
být obraz trvale èernobílý. I pøesto, e je pøístroj (zdroj videosignálu) nastaven továrnì
správnì dle TV normy, mùe problémy s výpadky barvy zpùsobovat nahrávka (hlavnì
starí èi nekvalitní nahrávka VHS), která byla pùvodnì poøízena na nevyhovující
technice.
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1 - Vstupní konektor videosignálu SCART IN 21pin - RGB + Video
(CVBS)
2 - Vstupní konektor videosignálu MiniDin IN - S-Video (Y/C)
3 - Vstupní konektor videosignálu CINCH IN - Video (CVBS)
4 - Kontrolka LED RGB IN indikující vstupní videosignál typu RGB
5 - Potenciometr HUE pro nastavení základního barevného tónu v TV
systému NTSC (pro TV systém PAL nemá potenciometr jakýkoli vliv)
6 - Pøepínaè PAL / NTSC pro zvolení TV systému
7 - Toèítko MIX G in R pro mix zelené barvy G do èervené R
8 - Toèítko MAIN R pro nastavení èervené R
9 - Toèítko MIX B in R pro mix modré barvy B do èervené R
10 - Toèítko MIX B in G pro mix modré barvy B do zelené G
11 - Toèítko MAIN G pro nastavení zelené G
12 - Toèítko MIX R in G pro mix èervené barvy R do zelené G
13 - Toèítko MIX R in B pro mix èervené barvy R do modré B
14 - Toèítko MAIN B pro nastavení modré B
15 - Toèítko MIX G in B pro mix zelené barvy G do modré B
16 - Toèítko CONTRAST pro nastavení kontrastu
17 - Toèítko BRIGHTNESS pro nastavení jasu / stmívání a roztmívání
18 - Toèítko SHARPNESS pro nastavení ostrosti obrazových kontur
19 - Toèítko COLOUR pro nastavení sytosti barev
20 - Konektor pro pøipojení napájecího zdroje - konektor standard 5,5/2,1
(plus pól na støedním kontaktu)
21 - kontrolka LED POWER indikující napájení pøístroje
22 - Výstupní konektor videosignálu SCART OUT 21pin - RGB + Video
(CVBS)
23 - Vstupní konektor videosignálu MiniDin OUT - S-Video (Y/C)
24 - Vstupní konektor videosignálu CINCH OUT - Video (CVBS)
25 - Nastavovací trimr pro jemné doladìní frekvence barvy pro systém PAL
(doladìní je mono provést malým roubováèkem velikosti hrotu cca
2x0,5mm - v rozsahu otáèení 360° - bez aretace - ladìní probíhá od
minima do maxima a pøi dalím otáèení opìt do minima)
26 - Nastavovací trimr pro jemné doladìní frekvence barvy pro systém
NTSC (doladìní je mono provést malým roubováèkem velikosti hrotu
cca 2x0,5mm - v rozsahu otáèení 360° - bez aretace - ladìní probíhá od
minima do maxima a pøi dalím otáèení opìt do minima)
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3.2 Popis a zapojení konektorù na RGB K336
Konektor SCART IN
1 - nezapojen (bývá vyuit pro výstup zvukového signálu kanál R)
2 - Audio IN R - vstup zvukového signálu - pravý kanál - není ovlivnìn pøístrojem pouze propojen na výstupní konektor SCART OUT pin 1 s kvalitním elektrickým
stínìním uvnitø pøístroje RGB K336
3 - nezapojen (bývá vyuit pro výstup zvukového signálu kanál L)
4 - Audio Ground - ukostøení zvukových kanálù - pro pøipojení stínìní (opletení)
zvukových vodièù
5 - RGB Blue Ground - ukostøení videosignálu modré barvy - pro pøipojení stínìní
(opletení) vodièe modré barvy
6 - Audio IN L - vstup zvukového signálu - levý kanál - není ovlivnìn pøístrojem pouze propojen na výstupní konektor SCART OUT pin 3 s kvalitním elektrickým
stínìním uvnitø pøístroje RGB K336
7 - RGB Blue IN - vstup videosignálu modré barvy
8 - AV Switch - nezapojen (bývá vyuit pro pøepnutí pøístrojù na AV vstup)
9 - RGB Green Ground - ukostøení videosignálu zelené barvy - pro pøipojení stínìní
(opletení) vodièe zelené barvy
10 - CLK IN - datový signál (bývá vyuíván pro komunikaci mezi pøístroji ovládání, pøenos dat apod.) - v RGB K336 je pøímo propojen bez ovlivnìní na
konektor SCART OUT pin 10
11 - RGB Green IN - vstup videosignálu zelené barvy
12 - DATA - datový signál (bývá vyuíván pro komunikaci mezi pøístroji - ovládání,
pøenos dat apod.) - v RGB K336 je pøímo propojen bez ovlivnìní na konektor
SCART OUT pin 12
13 - RGB Red Ground - ukostøení videosignálu èervené barvy - pro pøipojení stínìní
(opletení) vodièe èervené barvy
14 - DATA Ground - ukostøení datového signálu - pro pøipojení stínìní (opletení)
vodièe datového signálu (SCART pin12) - v RGB K336 je tento vodiè ukostøení
pøímo propojen (bez propojení s kostrou RGB K336) na konektor SCART OUT
pin 14
15 - RGB Red IN - vstup videosignálu èervené barvy - bývá také vyuíván pro vodiè
barvonosného (C) signálu pøi propojení videosignálu formátu S-Video (Y/C) pokud by byl pøipojen videosignál S-Video do konektoru SCART IN, byl by obraz
èernobílý. Pro S-Video vyuijte konektor MiniDin S-Video IN
16 - RGB Switch - pro pøepnutí RGB K336 na RGB formát videosignálu (pøi napìtí
1-3V bude RGB K336 pøepnut na RGB formát / pøi napìtí 0-0,4V bude pøepnut na
kompozitní CVBS videosignál pøipojený do konektoru SCART IN)
17 - Video Ground - ukostøení videosignálu CVBS / RGB SYNC pro pøipojení
stínìní (opletení) vodièe videosignálu
18 - RGB Switch Ground - ukostøení pøepínacího signálu RGB Switch pro pøipojení
stínìní (opletení) vodièe pøepínacího signálu RGB Switch
19 - nezapojen (bývá vyuit pro výstup videosignálu CVBS)
20 - Video IN - vstup videosignálu CVBS nebo signálu RGB SYNC pro
synchronizaèní signál pøi pøipojení videosignálu v RGB formátu
21 - SHIELD Ground - ukostøení kovového plátì konektoru SCART IN
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naruen mùe pøipojený rekordér VHS nebo DVD (pøípadnì HDD atd.) záznam
provést s naruenou stabilitou (s poskakováním obrazu - poruchami synchronizace),
støídáním jasu, pulsováním èi periodickým mìnìním barev obrazu nahrávky nebo
záznamem prázdné obrazovky, pøípadnì mùe rekordér odmítnout funkci RECORD
úplnì. Obvod Video filtr tyto problémy odstraní.
Video filtr je digitální a vyuívá procesorem øízené synchronizace s videosignálem.
Synchronizace je proto dokonalá i v pøípadì náhlých a rychlých zmìn kontrastu obrazu
(záblesky apod.), se kterými mají jednoduché analogové video filtry potíe projevující
se poskoèeném obrazu a pøípadnì jinou vertikální èi horizontální nestabilitou obrazu.
Funkce stability synchronizace digitálního video filtru v RGB K336:
SDS - Super Digital Synchro funkce je dosaená pouitím procesorem øízené
synchronizace video filtru s videosignálem. Znamená to, e nemohou vzniknout problémy s nepøesnì vyøíznutými ruícími signály známé u podobných analogových pøístrojù, které bývají navíc jetì teplotnì závislé. Problémy s nepøesností jsou pøíèinou trhání
obrazu pøi kontrastních zmìnách (výbuchy, reflektory apod.) a rùzné projevy nestability obrazu v horní èásti obrazovky (ohýbání obrazu, èi výpadky barvy atd.).
TTI - Time Trip Immunity tato funkce znamená, e software v procesoru
zajiující synchronizaci poèítá s tzv. èasovou chybou videorekordérù (u DVD pøehrávaèù a digitálních videorekordérù se nevyskytuje), projevující se v délce jednotlivých
TV øádkù. Rozdíl v délce TV øádkù samozøejmì pouhým okem nepostøehneme. TV
pøijímaè se s touto chybou vyrovná. Rozdíl v délce TV øádkù je vìtí, èím ménì kvalitní je videorekordér.
I digitální typy video filtrù, vìtinou s touto chybou TV øádku nepoèítají a to má za
následek nesluèitelnost tìchto video filtrù s nìkterými videorekordéry a výe popsané
problémy s nestabilitou obrazu atd. vlivem nepøesného vyøíznutí ruících signálù.
Vyøíznutí musí být velice pøesné - rozhodují jednotky mikrosekundy. Procesor vestavìný v pøístroji RGB K336 se vak synchronizuje s kadým TV øádkem samostatnì.
To znamená, e rozdíl v délce TV øádku nemá vliv na pøesný støih.
5.5 Funkce RGB K336 - Synchronize repairer
Vestavìný obvod Synchronize repairer (opraváø synchronizaèní sloky) Vám
pomùe pøi restaurování starích nahrávek napøíklad z videokamery nebo
videorekordéru, kde vlivem èasu nebo pouití historické techniky je videosignál
èásteènì naruen (rozmazaný obraz s nevhodným nastavením jasu, barev èi vykazující
horizontální a vertikální neklid).
Funkce Synchronize repairer je podobná jako èinnost digitálního video filtru.
Zatímco video filtr odstraòuje ruení a nestandartní informace ve videosignálu, obvod
Synchronize repairer obnovuje synchronizaci obrazu a to tak, e na výstupu RGB
K336 je pùvodní pouze obrazová informace (jasová a barevná sloka) a synchronizaèní
impulsy jsou znovu vygenerované, pøesnì naèasované a synchronizované s
videosignálem a narozdíl od pùvodních ostré a s úrovnìmi dle TV normy. Pùvodní
záznam mnohdy díky záznamu a historické technice má synchroimpulsy zaoblené s
malou úrovní neodpovídající TV normì, s èasovými chybami atd. To ve má potom za
následek nestabilitu nahrávky pøi jejím pøehrávání na TV monitoru nebo poøizování
záloní kopie. Problémy mohou být s poskakováním obrazu, jeho kroucením a
ohýbáním, výpadky barvy, kolísáním jasu obrazu a pøípadnì periodicky mìnícími se
barvami.
Pozor: u velmi naruených nahrávek, napøíklad mechanickou vadou pásku VHS
kazety apod., nebude mono ji záznam dokonale opravit. Obvod Synchronize
repairer musí mít pro správnou funkci synchronizaèní sloku pùvodního videosignálu
bez výpadkù. Synchronizaèní impulsy mohou být pouze zaoblené, s nízkou úrovní,
èasovou chybou apod. Tam kde je záznam pokozen napøíklad po namotání pásku na
videohlavu ji není moné videosignál opravit dokonale, ale pouze èásteènì.
Synchronize repairer také neodstraní chybu mezi jednotlivými videozáznamy na
jednom médiu. Tam kde byl stop a start kamery je vdy místo v záznamu nutno opravit
za pouití jiné techniky (poèítaèe a programového vybavení).
5.6 Nastavení ovládacích prvkù RGB K336
Základní nastavení pøístroje RGB K336 je:
Toèítka MAIN na maximum
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zdùraznìní hlavního neboli základního významu). Pole, ve kterých jsou toèítka ikmo
jsou ostatní barvy (na obrazci viditelná pravá a levá strana tøech prostorových krychlí),
jsou oznaèené MIX a jsou doplòkovými neboli opaènými nesprávnými barvami z
RGB, slouící pro prohazování barev (barevné efekty ve filmu) a nekoneèné mnoství
barevných nádechù obrazu.
Vyváení bílé nebo pøirozené pleové barvy se provádí tak, e základní barvy
ovládané toèítky MAIN RGB jsou na maximum. Ostatní toèítka MIX jsou na
minimum. Vyváení bílé proveïte ubráním nìkteré barvy pøípadnì dvou (které, to brzy
z praxe poznáte, napøíklad je-li bílá do modra, snííte úroveò zelené a èervené). Toèítka
MIX pouívejte jen pro barevné efekty. Nesnate se s nimi upravovat obraz, který má
být pravdivý, nebo toèítky MIX pøidáváte do obrazu opaèné nepravdivé barvy.
Stejnì postupujte, chcete-li obraz zmìnit jen napøíklad do èerveného nádechu. Tak
mùete vytváøet jednoduché plynulé efekty s libovolným èasovým a úrovòovým
parametrem napøíklad na zaèátku èi konci filmu nebo zábìru a oddìlit tak lépe a
výraznìji jednotlivé zábìry.
Toèítka MIX slouí pro mixování èi zmìnu barev do vlastnì nepøirozeného stavu.
Mùete tedy dosáhnout jakýchkoli zmìn v úrovni a tónu barev obrazu a kdykoli a
jakkoli jej rychle èi pomalu zmìnit. Nastavení má tedy nepøeberné monosti a záleí
jen na Vaí fantazii, potøebì a vkusu. Pøi nastavení vech toèítek MAIN i MIX na
maximum je výsledný obraz èernobílý - dolo k opìtnému smíchání vech základních
barev dohromady a tedy vzájemnému vyruení barevného efektu. Souèet barev RGB
dává bílou barvu (a na základì jasové sloky èernobílý obraz). Naopak pøi nastavení
vech toèítek MIX i MAIN na minimum mùete obraz stmavit (napøíklad na konci
filmu a naopak na zaèátku z tmavého do normální podoby s vyuitím postupného
pøidávání (nebo ubírání) jednotlivých barev - velmi efektní a ve videotechnice zatím
nevední vzhledem k jedineènosti této funkce a také samotného pøístroje RGB
Kaleidoskop.
Pozor: Pøi propojení pomocí kompozitního videosignálu CVBS nebo pøi konverzi
videosignálu s horí kvalitou obrazu (um v obraze) se mùe pøi vytoèení vech toèítek
na maximum a dosaení zmínìného èernobílého obrazu zvýit um. Jedná se o um
barev znásobený vytoèením vech toèítek na maximum. Tento um (zrnìní) je té
znásobeno zvýením sytosti barev toèítkem COLOUR. um lze odstranit jen
kvalitnìjím vstupním videosignálem (pouitím kvalitnìjích pøístrojù èi nahrávky)
nebo propojením pomocí RGB bez konverze.
5.3 Funkce RGB K336 - Picture corrector
Funkce pøístroje RGB K336 nazvaná picture corrector poskytuje monost jemnì
doladit ve velkém rozsahu jas, kontrast, ostrost obrysù obrazu (kontur) a barevnou
sytost.
Pro toto nastavení parametrù obrazu slouí ètyøi toèítka na horním panelu pøístroje
RGB K336 oznaèené CONTRAST (kontrast obrazu) BRIGHTNESS (jas obrazu),
SHARPNESS (zostøení / rozmáznutí obrazových kontur), COLOUR (sytost barev).
Toèítka mají mechanickou støedovou aretaci. V této poloze jsou parametry obrazu
takové, jaké jsou pøiblinì bez zapojeného RGB K336. Rozdíl vak závisí na
kompatibilitì pøístrojù v sestavì (vlastnostech vstupù a výstupù) a mùe se mírnì liit v
úrovních jasu a kontrastu i sytosti barev. Také nastavení není u pøístrojù stejné a proto
je velmi výhodné mít monost tyto parametry upravit jetì pøed záznamem na médium,
aby nebylo tøeba tyto parametry stále mìnit na TV monitoru pøi reprodukci rùzných
nahrávek.
Toèítko (potenciometr) BRIGHTNESS (jas) také nabízí funkci stmavení a
rozjasnìní obrazu napøíklad na zaèátku a na konci záznamu a plynulý zaèátek a
ukonèení filmu.
Toèítka jsou na panelu doplnìna grafickými obdélníky, které informují o funkci a
orientaci maxima a minima.
5.4 Funkce RGB K336 - Digital video filter
Funkce pøístoje RGB K336 oznaèená jako digital videofilter slouí pro odstranìní
nestandardních pulsù a ruení v synchronizaèní smìsi (sloce videosignálu). Jedná se o
informace typu teletextu, VPS, rùzných vloených informací a ruení ve videosignálu
apod. Pøi záznamu takového videosignálu, který neodpovídá TV normì a nebo je
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Konektor SCART OUT
1 - Audio OUT R - výstup zvukového signálu - pravý kanál - není ovlivnìn
pøístrojem - pouze propojen ze vstupního konektoru SCART IN pin 2
s kvalitním elektrickým stínìním uvnitø pøístroje RGB K336
2 - nezapojen (bývá vyuit pro vstup zvukového signálu kanál R)
3 - Audio OUT L - výstup zvukového signálu - levý kanál - není ovlivnìn
pøístrojem - pouze propojen ze vstupního konektoru SCART IN pin 6
s kvalitním elektrickým stínìním uvnitø pøístroje RGB K336
4 - Audio Ground - ukostøení zvukových kanálù - pro pøipojení stínìní (opletení)
zvukových vodièù
5 - RGB Blue Ground - ukostøení videosignálu modré barvy - pro pøipojení stínìní
(opletení) vodièe modré barvy
6 - nezapojen (bývá vyuit pro vstup zvukového signálu kanál L)
7 - RGB Blue OUT - výstup videosignálu modré barvy
8 - AV Switch OUT - výstup trvalého pøepínacího napìtí 9V / 20mA z RGB K336
pro pøepnutí pøístrojù na AV vstup (napø. TV na AV monitor)
9 - RGB Green Ground - ukostøení videosignálu zelené barvy - pro pøipojení stínìní
(opletení) vodièe zelené barvy
10 - CLK OUT - datový signál (bývá vyuíván pro komunikaci mezi pøístroji ovládání, pøenos dat apod.) - v RGB K336 je pøímo propojen bez ovlivnìní z
konektoru SCART IN pin 10
11 - RGB Green OUT - výstup videosignálu zelené barvy
12 - DATA - datový signál (bývá vyuíván pro komunikaci mezi pøístroji - ovládání,
pøenos dat apod.) - v RGB K336 je pøímo propojen bez ovlivnìní z konektoru
SCART IN pin 12
13 - RGB Red Ground - ukostøení videosignálu èervené barvy - pro pøipojení stínìní
(opletení) vodièe èervené barvy
14 - DATA Ground - ukostøení datového signálu - pro pøipojení stínìní (opletení)
vodièe datového signálu (SCART pin12) - v RGB K336 je tento vodiè ukostøení
propojen (bez propojení s kostrou RGB K336) z konektoru SCART IN pin 14
15 - RGB Red OUT - výstup videosignálu èervené barvy - bývá také vyuíván pro
vodiè barvonosného (C) signálu pøi propojení videosignálu formátu S-Video (Y/C)
- pokud by byl pøipojen do konektoru SCART a pøipojený pøístroj nastaven na
videosignál formátu S-Video (Y/C), byl by obraz èernobílý. Pro S-Video vyuijte
konektor MiniDin S-Video OUT
16 - RGB Switch OUT - výstup trvalého pøepínacího napìtí 3V / 60mA pro pøepnutí
pøístrojù na RGB formát videosignálu (pokud poadujete aby pøístroj pøipojený do
konektoru SCART OUT RGB K336 byl pøepnut na kompozitní videosignál
CVBS a pøístroj je pøepínán automaticky, je nutno pouít kabel SCART/SCART
bez vodièe na pin 16)
17 - Video Ground - ukostøení videosignálu CVBS / RGB SYNC pro pøipojení
stínìní (opletení) vodièe videosignálu
18 - RGB Switch Ground - ukostøení pøepínacího signálu RGB Switch pro pøipojení
stínìní (opletení) vodièe pøepínacího signálu RGB Switch
19 - Video OUT - výstup videosignálu CVBS nebo signálu RGB SYNC pro
synchronizaèní signál pøi pøipojení videosignálu v RGB formátu
20 - nezapojen (bývá vyuit pro vstup videosignálu CVBS)
21 - SHIELD Ground - ukostøení kovového plátì konektoru SCART OUT
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Konektor MiniDin S-Video IN
1 - Y Ground / S-Video switch - ukostøení S-Video Y jasového kanálu (èernobílý
obraz se synchronizaèní slokou) pro pøipojení stínìní (opletení) vodièe + spínání
RGB K336 na formát S-Video ukostøením pinu 1
2 - C Ground - ukostøení S-Video C barvonosného kanálu (pouze barvonosný signál
bez jasové a synchronizaèní sloky) pro pøipojení stínìní (opletení) vodièe
3 - IN S-Video Y Luminance - vstup S-Video Y jasového kanálu (èernobílý obraz
se synchronizaèní slokou)
4 - IN S-Video C Chroma - vstup S-Video C barvonosného kanálu - vstup
barvonosného C signálu (pouze barvonosný signál bez jasové a synchronizaèní
sloky) pøi propojení videosignálu formátu S-Video (Y/C)
Zasunutím konektoru do konektoru S-Video IN (Y/C) se propojí ukostøení Y a
ukostøení C a tím dojde k pøepnutí RGB K336 na formát S-Video. Stane se tak
ukostøením pin 1.

IN
S-Video
(MiniDin)

4 3
2 1

pohled na konektor (samice)
na pøístroji

Obr. 4

Konektor MiniDin S-Video OUT
1 - Y Ground - ukostøení S-Video Y jasového kanálu (èernobílý obraz se
synchronizaèní slokou) pro pøipojení stínìní (opletení) vodièe
2 - C Ground - ukostøení S-Video C barvonosného kanálu (pouze barvonosný signál
bez jasové a synchronizaèní sloky) pro pøipojení stínìní (opletení) vodièe
3 - OUT S-Video Y Luminance - výstup S-Video Y jasového kanálu (èernobílý
obraz se synchronizaèní slokou)
4 - OUT S-Video C Chroma - výstup S-Video C barvonosného kanálu - výstup
barvonosného C signálu (pouze barvonosný signál bez jasové a synchronizaèní
sloky) pøi propojení videosignálu formátu S-Video (Y/C)
Ukostøení Y (pin 1) a C (pin 2) jsou uvnitø pøístroje RGB K336 propojena na
kostru pøístroje.
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Pøepínaèem PAL / NTSC zvolte TV systém ve kterém má pøístroj pracovat. RGB
K336 neumoòuje konverzi TV systémù PAL a NTSC. Vdy pracuje pouze ve
zvoleném systému. Potenciometrem HUE nastavte v TV systému NTSC základní
barevný tón, podobnì jako je to na pøístrojích (TV pøijímaèe, rekordéry) pro systém
NTSC. Základní barevný tón systému NTSC nastavte tak, aby byly barvy pøirozené.
Pøitom je nutné aby toèítka v barevném obrazci Kaleidoskopu byla nastavena na
pøirozenou (správnou) barevnost obrazu - toèítka MAIN na maximum a MIX na
minimum.
Potenciometr HUE nemá v TV systému PAL ádný vliv a nastavte jej proto jen pro
TV systém NTSC. RGB K336 není konstruován pro TV systém SECAM. Záznam v
tomto systému je nutno nejprve pøevést do systému PAL multisystémovým
videorekordérem nebo jiným pøístrojem èi externím konvertorem.
5.1 Funkce RGB K336 - Multi converter
Jak ji bylo napsáno mùe RGB K336 slouit jako multikonvertor formátù
videosignálu Video (CVBS), S-Video (Y/C) a RGB. Máte-li tedy k dispozici jakýkoli
ze tøí uvedených tvarù videosignálu, mùete jej pøístrojem RGB K336 pøevést opìt na
jakýkoli z tìchto tøí typù dle potøeby dalích pøipojených videozaøízení.
V RGB K336 jsou pro konverzi videosignálu pouity vysoce kvalitní obvody.
Pøesto je tøeba mít na pamìti, e jakkoli kvalitní konverze je, pøesto pøináí do
videosignálu zkreslení v podobì máznutí obrazu, umu v barvách, znásobení obrysù
(tzv. duchy), pøípadnì u horích nahrávek výpadky barvy a pod. Záleí na kvalitì
obvodù v ostatních pøístrojích, nebo chyby se sèítají a doplòují. Proto je lépe, pokud
je to moné, se konverzi videosignálu vyhnout.
Je tøeba mít pro správnou funkci nastavené volby typu videosignálu v pøístrojích
(vìtinou pomocí nastavení v menu na obrazovce). U nìkterých vìtinou starích
pøístrojù se nastavení videosignálu napøíklad na typ RGB provádí malým pøepínaèem u
konektoru na zadní stranì pøístroje. Pøi pøipojení videosignálu k pøístroji RGB K336 ve
tvaru RGB, musí se rozsvítit kontrolka LED RGB IN.
Pozor: pokud budete mít nastaven videosignál na tvar kompozitní Video (CVBS) na
jednom pøístroji a na druhém RGB a pøístroje se nepøepínají automaticky, nebude
pøítomen obraz a obrazovka bude tmavá.
5.2 Funkce RGB K336 - Color effect machine
Funkce pøístroje RGB K336 nazvaná Color effect machine je výhodná pro
nastavení tøí jednotlivých základních barev RGB. Lze napøíklad nastavit vyváení bílé
èi pøirozené pleové barvy. Tato monost je výhodná napøíklad pro úpravy a
restaurování nahrávek, kdy napøíklad pøi záznamu na videokameru nebyla zapnuta
funkce vyváení bílé nebo to kamera neumoòovala. Pøípadnì byla pouita nekvalitní
èi historická technika nebo byl videosignál následnì nesprávnì zpracován.
Díky rùzným typùm osvìtlení a jeho intenzitì dochází ke zmìnám pomìru
jednotlivých barev RGB (èervená / zelená / modrá) a tím pádem k nesprávné
reprodukci bílé barvy, která je souètem RGB. Pokud se mìnil typ èi intenzita osvìtlení
bìhem nahrávky a kamera èi kameraman na toto nezareagovali vèas a správnì, je tøeba
bìhem úpravy nahrávky a nahrávání napøíklad na DVD rekordér pomocí toèítek na
RGB K336 tyto zmìny plynule jemnì nastavovat v reálném èase.
Na horním panelu pøístroje RGB K336 je pravidelný barevný obrazec RGB
Kaleidoskop ve kterém jsou tøi podobrazce (estiúhelníky - pøipomínají prostorové
krychle) sloené ze tøí základních barev RGB. V kadé základní barvì je jedno toèítko
(potenciometr) bez støedové mechanické polohy. To proto, e základní pøesné nastavení
je na maximum (toèítka oznaèená MAIN - správné /pravdivé barvy) a na minimum
(toèítka oznaèená MIX - nepravdivé / prohozené barvy mixující se do ostatních).
Minimem se rozumí koncová poloha pøi otáèení taení prstem smìrem k pøední
hranì pøístroje (k toèítkùm contrast...) a maximum je smìrem k zadní hranì pøístroje (k
napájecímu konektoru...).
Podíváte-li se na kadý estiúhelník v obrazci jako na prostorovou krychli, má horní
strana kadé krychle pøidìlenu jednu základní barvu z RGB. V této horní stranì
grafické krychle je toèítko pravdivé barvy. To znamená, e ovládá tu barvu, která
odpovídá té, která má v obraze správnì být. Proto jsou tato toèítka oznaèena MAIN a
barva horní strany prostorové krychle je stejná jako obrys krychle (pro optické
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pøístrojù na AV vstup (napø. TV na AV monitor) a na pinu 16 RGB Switch OUT výstup trvalého pøepínacího napìtí 3V / 60mA pro pøepnutí pøístrojù na RGB formát
videosignálu. Pokud poadujete aby pøístroj RGB K336 neovládal pøepnutí
pøipojeného videozaøízení a funkce chcete ovládat v menu je tøeba pouít kabel
SCART/SCART bez vodièe na pin 8 respektive pin 16.
Výstupy RGB K336 jsou vzájemnì oddìlené výstupními obvody a proto pøi
pøipojení jednoho videozaøízení není nijak ovlivnìn signál na druhém respektive tøetím
výstupu. Pro rozboèení videosignálù do více monitorù èi jiných videozaøízení pouijte
aktivních rozboèovaèù (distributorù). Pasivní levné video rozboèovaèe neposkytují
impedanèní oddìlení výstupù a následkem je potom ovlivòování (sníení) kontrastu
obrazu (úrovnì videosignálu) pøi pøipojení více videozaøízení.
Pøi propojení pøístrojù mùete pouít i rùzné redukce SCART / CINCH(audio) /
MiniDin(S-Video). Rozliujte zda je redukce vstupní nebo výstupní - nìkteré bývají s
pøepínaèem. Je vdy vak lépe minimalizovat poèet konektorových spojení, nebo v
nich mùe docházet ke patnému kontaktu. Vdy je také lépe pouít zlacené konektory,
které mají lepí vodivé vlastnosti povrchu a minimalizují tak problémy s poruchami ve
zvuku èi obraze pøi i malém pohybu (zachvìní) kabelù èi pohybu pøístrojù napø. pøi
jejich ovládání.
4.3 Pøipojení napájecího zdroje
V pøísluenství RGB K336 je napájecí zdroj.
U jiného napájeèe zkontrolujte, zda výstupní napìtí napájecího zdroje souhlasí se
vstupním napìtím zaøízení RGB K336, tedy 12V pøi proudovém odbìru cca 400mA.
Napájecí napìtí pro bezproblémovou funkci pøístroje RGB K336 musí být
stabilizováno a musí mít hodnotu pøesnì 12V. Výstupní konektor napájecího zdroje
musí být standardního typu s prùmìrem dutinky 2,1 mm. Plus pól musí být na støedu a
mínus pól
na pláti konektoru. Nepouívejte rùzných nekvalitních napájecích zdrojù. V pøípadì,
e dojde k pøepólovaní napájecího zdroje, nebude zaøízení
RGB K336 funkèní. Vzhledem k tomu, e je vak v RGB K336 vestavìna ochrana
proti pøepólování napájecího zdroje, nehrozí jeho pokození.
Konektor napájecího zdroje nevytahujte z pøístroje za kabel, protoe v tomto
pøípadì hrozí nebezpeèí vytrení kabelu z konektoru. Konektor vytahujte tedy pouze
pøidrením za plá konektoru. Po pøipojení
RGB K336 k pøístrojùm pøipojte napájecí zdroj a teprve potom mùete napájeè
zasunout do sí. zásuvky.
POZOR: Nepøipojujte nejprve napájecí zdroj k elektrické síti a poté
k RGB K336. Takté nevypínejte RGB K336 vytaením napájecího konektoru za
provozu, ale nejprve odpojte napájecí zdroj od sítì! Protoe jsou v RGB K336
vestavìny ochranné obvody, nemùe dojít k jeho pokození. Dodrujte vak výe
popsané pokyny. Správným postupem nebudete namáhat napájecí konektor vznikem
výboje pøi pøipojení napájecího zdroje, který ji produkuje v té dobì výstupní napìtí.
5. Obsluha RGB Kaleidoskopu RGB K336
RGB Kaleidoskop RGB K336 je ji pøipojen k pøístrojùm a napájecímu zdroji. Po
zasunutí vidlice napájecího zdroje do zásuvky elektrické sítì
220 V / 50 Hz se musí rozsvítit kontrolka LED POWER na horním panelu RGB
K336.
Zvukové kanály z konektoru SCART IN do SCART OUT jsou uvnitø RGB K336
pouze propojené nejkratí cestou a vzájemnì odstínìné, aby nedocházelo k ruení
zvuku obrazovým signálem a jinými zdroji ruení. Proto se tento návod nezabývá
zpracováním zvuku.
Pøi propojení RGB K336 a ostatních pøístrojù jinými konektory ne kompletnì
zapojenými typu SCART je tøeba propojit zvukové kanály mimo RGB K336
zvlátními co nejkvalitnìjími kabely s konektory CINCH, Jack apod. dle typu
konektorù na pøístrojích. Pøípadnì pouít digitální pøenos zvuku pomocí optického èi
koaxiálního kabelu.
Zpìtná cesta videosignálu z konektoru SCART OUT (kontakt 19) do konektoru
SCART IN (kontakt 20) a audiosignálu (kontakt 1 a 3 - SCART OUT a 2 a 6 SCART
IN) není v pøístroji RGB K336 realizována.
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4. Pøipojení zaøízení RGB K336
Pøed pøipojením napájecího zdroje nejprve propojte pøístroj RGB K336 s ostatními
pøístroji signálovými kabely.
4.1 Pøipojení RGB K336 ke zdroji videosignálu
Pøipojení proveïte zásadnì pomocí jednotlivì elektricky stínìných videokabelù s
konektory SCART, MiniDin nebo CINCH dle typu konektorù na pøístrojích a vyuití
formátù pøenosu videosignálu. Pokud by bylo pouito jiných, elektricky nestínìných
(zemnící síkou neopletených) jednotlivých vodièù, mohlo by docházet ke zhorení
obrazu a monému vzájemnému ovlivòování vstupu s výstupem RGB K336. Levné
kabely s konektory SCART bývají vyrobeny s pouitím víceilového kabelu, který má
elektrické stínìní (opletení) jen na vechny signálové vodièe kabelu najednou pod
vnìjí izolací kabelu. Elektricky stíní tedy pouze vechny vodièe vùèi okolnímu ruení,
ale nezabraòuje vzájemnému ruení a vazbám jednotlivých signálových vodièù. Pøi
pouití takových levných nevyhovujících kabelù se mùe vyskytnout bruèení ve zvuku
díky vazbì v kabelu se SCART konektorem (pøenáí i zvukové signály), nebo
pronikání zvuku jednoho zvukového kanálu do druhého. V obraze se mùe vyskytnout
v pozadí obraz (køí èi závoj druhého obrazu který není v synchronizaci s
poadovaným signálem) z výstupu TV pøijímaèe (videorekordéru) pozemní TV, nebo
jiných signálù. Problém s ruením se zvìtuje se zaøazením druhého nevyhovujícího
kabelu pøi vøazení RGB K336 nebo s vìtí délkou takových kabelù.
Proto zásadnì pouívejte kvalitních kabelù s elektrickým stínìním (opletení vodièe
zemnícím) kadého vnitøního signálového vodièe zvlá a s co nejmení kapacitou vùèi
kostøe (ovlivòuje ostrost obrazu pøi delím kabelu). Poraïte se se zkueným
pracovníkem ve specializovaném obchodì èi servisu. Kvalitní propojovací kabel se
vyznaèuje vìtím prùmìrem samotného kabelu a pøípadnì zlacenými konektory
SCART (SCART/CINCH). Zlacené konektory pøispívají k odstranìní patných
kontaktù reagujících na pohyb kabelù a pøístrojù, projevujících se chrastìním ve zvuku,
pruhy v obraze apod.
Na Obr. 2-5 jsou zapojení jednotlivých konektorù. Konektory jsou zobrazeny z
pohledu na pøístroji. Zapojení odpovídá normì.
Do vstupu RGB K336 pøipojte zaøízení, které bude zdrojem videosignálu. Je moné
vak vyuít pouze jeden vstup RGB K336. Pokud by byly k RGB K336 pøipojeny dva
a více pøístrojù kontrast obrazu by poklesl z dùvodu nedodrení vstupní impedance
(paralelní spojení více zaøízení. Pokud by dodával videosignál i druhý respektive tøetí
pøístroj, byl by navíc obraz ruen druhým (resp. tøetím). Obrazy by byly smíchané a
vzájemnì k sobì v pohybu.
Uvnitø RGB K336 je paralelnì spojen CVBS videosignál z konektoru CINCH a
SCART a s Y kontaktem (jasový kanál - èernobílý obraz) v konektoru MiniDin SVideo. Ostatní komponentní signály jsou samozøejmì zpracovávány v RGB K336
oddìlenì zvlátními obvody (zesilovaèi, dekodéry atd.)
RGB K336 není øeen pro pøepínání vstupních signálù, nebo se jedná o pøístroj
pracující v prvé øadì s videosignálem a audiosignál je pouíván pouze v konektoru
SCART IN, kde je v pøístroji pouze propojen na SCART OUT (jednosmìrnì) s
kvalitním odstínìním audiosignálu od videosignálù a ostatních moných zdrojù ruení
uvnitø pøístroje.
Pro pøepínání vstupních signálù pouijte zvlátní pøístroj. Pozor, vìtina
videopøepínaèù pracuje pouze s kompozitním CVBS videosignálem poskytující
nejménì kvalitní pøenos ze tøí (dle kvality pøipojení od nejlepího k nejménì
kvalitnímu je to RGB, S-Video, Video-CVBS).
Vstup pøístroje RGB K336, ke kterému pøipojíte zdroj videosignálu volte dle
moností pøipojovaného pøístroje s ohledem na skuteènost uvedenou v pøedchozím
odstavci. Máte-li napøíklad k dispozici videorekordér S-VHS s výstupy Video a SVideo pouijte radìji kabelu S-Video (s konektory MiniDin nebo SCART/MiniDin,
pøípadnì kabelu s redukcí). Pøipojení pomocí bìného kompozitního videosignálu
CVBS pouijte tedy jen napøíklad jako prozatímní øeení nemáte-li S-Video kabel.
Dále napøíklad pokud je Vá DVD pøehrávaè jako zdroj videosignálu vybaven
výstupem Video, S-Video a RGB, pouijte nejvýhodnìji RGB video a kvalitní kabel
(se stínìním jednotlivých vodièù a kvalitními konektory 2x SCART se zapojením
vech 21 kontaktù). V nìkterém pøípadì musíte v menu DVD pøehrávaèe také RGB
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4.2 Pøipojení výstupù RGB K336 k ostatním pøístrojùm
Pøístroj RGB K336 umoòuje k výstupùm pøipojit a tøi pøístroje najednou.
Pøipojení se lií typem pøenosu videosignálu. Jsou k dispozici opìt vechny tøi formáty.
RGB (pro nejkvalitnìjí pøenos) v konektoru SCART, S-Video (pro støednì kvalitní
pøenos) v konektoru MiniDin a bìný kompozitní videosignál CVBS (nejménì kvalitní
pøenos) v konektoru CINCH a té v konektoru SCART.
Je tedy moné pøipojit napøíklad dle obr. 6 DVD rekordér pomocí RGB (kvalitním
kabelem s jednotlivì stínìnými vodièi 2x SCART se zapojením vech 21 kontaktù),
protoe záleí na kvalitì propojení nejvíce aby bylo vyuito kvality, jakou DVD èi
HDD rekordér nabízí. Do výstupu na pøístroji RGB K336 S-Video je pøipojen TV
monitor (TV pøijímaè), kde je kvalita pøenosu té velmi dobrá a navíc takto mùete
vyuít vìtinou nezapojeného S-Video vstupu TV pøijímaèe. Souèasnì mùete mít
pøipojen bìný videorekordér VHS do výstupu kompozitního videosignálu CVBS, co
vyhoví jak vzhledem ke kvalitì, kterou systém VHS nabízí a navíc bìné
videorekordéry nejsou vybaveny S-Video ani RGB vstupem.
V konektoru SCART OUT na RGB K336 jsou trvale pøítomné ovládací napìtí na
pinu 8 AV Switch OUT - výstup trvalého pøepínacího napìtí 9V / 20mA pro pøepnutí
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výstup do konektoru SCART zvolit. Pokud by byl v menu zvolen Video CVBS byl by
obraz pøítomný na výstupu RGB K336 v barevné podobì avak ne v takové kvalitì
jako u RGB vstupního signálu. Pøítomnost vstupního videosignálu v podobì RGB je
na pøístroji RGB K336 indikována LED diodou RGB IN.
Zaøízení RGB K336 pouívá vysoce kvalitní obvody pro zpracování videosignálu
(dekodéry, pøevodníky atd.) nicménì vdy je nutno poèítat s nií kvalitou obrazu pøi
pøipojení vstupního videosignálu v podobì CVBS ne S-Video a dále pak S-Video ne
RGB. Rozdíl v kvalitì obrazu mezi uvedenými formáty pøenosu závisí na kvalitì
ostatních pøístrojù. Záleí na poètu konverzí mezi formáty pøenosu videosignálu a pøi
øeení propojení aparatury vdy dbejte aby konverzí bylo co nejménì. Samozøejmì
nejlépe je aby konverze nebyla ádná a pøístroje byly propojeny v podobì RGB.
Jak ji bylo uvedeno kompozitní videosignál CVBS je pøítomen (paralelnì spojen)
ve vech tøech vstupních konektorech. Proto je také moné vechny konektory pouít
pouhým zasunutím konektoru bez jakéhokoli dalího pøepínání. Zaøízení RGB K336
vyhodnotí, zda je pøítomen RGB signál v konektoru SCART IN a pokud ano pøepne
jej na formát RGB. Není-li na pinu 16 v konektoru SCART pøítomno ovládací napìtí,
je RGB K336 z konektoru SCART schopen zpracovávat bìný kompozitní
videosignál CVBS, tak jako z konektoru CINCH. Potom se z vodièù popsaných v obr.
2 vyuívají pouze pro zvukové signály, povelové signály (propojené na výstupní
konektor SCART OUT) a videosignál CVBS - pin 20. Mùete v tomto pøípadì pouít
jak kompletnì zapojený kabel SCART/SCART, tak i s omezeným propojením a nebo
kabel CINCH/SCART.
Je-li vstupní videosignál v konektoru SCART v podobì RGB, je pin 20 jinak
vyuíván pro kompozitní videosignál CVBS pouit pro komponent synchronizaèní
smìsi v podstatì shodný s videosignálem CVBS.
Vstup S-Video pracuje s dvìma signály Y a C. Signál Y je Luminance tzn. jasový
kanál se synchronizaèní slokou. Pøipojíte-li jej do vstupu kompozitního signálu
(konektoru CINCH, SCART) napøíklad TV monitoru bude obraz pouze èernobílý.
Signál C je Chroma - barvonosná informace, která je z dùvodu vyí kvality obrazu
pøenáena u formátu S-Video oddìlenì a je druhou slokou k signálu Y pro kompletaci
na barevný kompletní obraz v dalím pøipojeném pøístroji. Pøístroj RGB K336 rozezná
zasunutí konektoru S-Video podle toho, zda jsou spojená ukostøení signálù Y/C
pøipojeným pøístrojem. Jak je uvedeno v popisu konektoru S-Video IN u RGB K336
(Obr. 5) je ukostøením pinu 1 konektoru MiniDin, pøístroj RGB K336 pøepnutý na
formát S-Video.
Prioritnì je tedy RGB K336 pøipraven pro formát kompozitního videosignálu
CVBS. Zasunutím konektoru MiniDin S-Video se pøepne na S-Video mód. Ten vak
musí být ji pøipojen ke zdroji videosignálu, aby byly propojena obì ukostøení.
Pouhým zasunutím konektoru SCART se formát vstupního signálu nezmìní. A v tom
pøípadì, je-li pøístroj pøipojený do SCART IN na RGB K336 pøepnutý na RGB a na
pin 16 konektoru SCART je pøítomno ovládací napìtí, co indikuje rozsvícení LED
RGB IN.

Obr. 6. Pøíklad zapojení a tøí pøístrojù na výstupy RGB K336
pøi vyuití tøí formátù videosignálu (RGB, S-Video a Video CVBS). Kombinujte dle
moností pøístrojù a nároku na kvalitu obrazu. Nekvalitnìjí pøenos umoòuje RGB,
proto je v pøíkladu pouit pro DVD rekorder. Do vstupù RGB K336 mùe být pøipojen
jen jeden pøístroj (jen v jednom konektoru).
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