2. Umístìní pøístroje
Pro bezpeèný provoz a maximální vyuití pøístroje
dbejte tìchto zásad:
! - chraòte pøístroj pøed pøímým sluneèním svìtlem
a neumisujte jej v blízkosti silných zdrojù tepla
a v praném nebo vlhkém prostøedí.
! - chraòte pøístroj pøed silnými vibracemi.
! - neumisujte pøístroj poblí moných zdrojù
vysokofrekvenèního ruení (mobilní telefony, vysílaèky
apod.) a poblí silných elektromag. polí (napájeèe...)
! - zbyteènì nepøemísujte pøístroj z teplého prostøedí
do studeného a naopak.

3. Pøední a zadní panel pøístroje VOS222
1 - pøepínaè SWITCH A/B pro pøepínání vstupù
2 - kontrolka LED Switch A/B indikující na který
vstup je zaøízení pøepnuto
3 - kontrolka LED POWER I. indikující napájení
galvanicky oddìlených výstupních videobvodù
- kostra GND 2
4 - kontrolka LED POWER II. indikující napájení
vstupních obvodù, procesoru, ovládacích obvodù
- kostra GND 1
5 - potenciometr VIDEOLEVEL pro nastavení
výstupní úrovnì videosignálu (kontrastu vèetnì
úrovnì synchronizaèní sloky)
6 - konektor videosignálu vstup A (CINCH)
7 - konektor videosignálu vstup B (CINCH)
8 - pøepínaè pro spojení GND 1 a GND 2 pøes
kondenzátor 10nF (viz text)
9 - konektor videosignálu výstup 1 (CINCH)
10 - konektor videosignálu výstup 2 (CINCH)
11 - konektor pro pøipojení napájecího zdroje
220V/2x9VAC s dvojitým výstupním napìtím
(s galvanicky oddìleným vinutím v pøísluenství)
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Video Opto Separator VOS222
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VIDEOLEVEL

I.

Vyí typ VOS422 je navíc øízen procesorem a zaruèuje pøesné
pøepnutí v dobì zatemòovacího impulsu bez ruivého efektu
dvou vzájemnì synchronizovaných videosignálù. To ocení
hlavnì profesionálové ve videotechnice.
VOS422 má na rozdíl od VOS222 indikaci pøítomnosti
videosignálu, systémový konektor pro dálkové ovládání a
øízení PC apod. a vestavìn pøesný obvod synchronizace s
videosignálem s procesorem øízenou filtrací synchronizaèní
sloky od nestandardních ruících signálù a pulsù vèetnì VPS
a TXT, co je nutné pro správnou èinnost dalích pøístrojù a
pomùe i v pøípadì, kdy je nahrávka nekvalitní, obraz bliká a
kroutí se èi rekordér odmítne pokozený videosignál nahrát s
nápisem "No record" apod.

W

Dìkujeme Vám, e jste se rozhodl ke koupi VOS222
Video Opto Separator. Vyuijete jej, dojde-li pøi
propojení videopøístrojù k brumu, ruení v obraze
(závojové vodorovné pruhy a pásy, blikání obrazu,
svislé zvlnìní a kroucení obrazu apod.). To je
zpùsobeno napájecími zdroji, vznikem zemních
smyèek pøi zapojení pøístrojù do vzájemnì vzdálených
síových zásuvek. Zejména jde o aparatury
s poèítaèem pro záznam videa, nebo televizorem,
který je navíc uzemnìn pøes spoleènou anténu. Dále
hrozí pokození pøístrojù právì napìtím mezi nimi
dosahujícím tøeba 60V, které je pro lidské zdraví
bezpeèné, ale hlavnì vstupní a výstupní obvody
pøístrojù se mohou velice snadno znièit. VOS222
pomocí elektroniky s optickým èlenem oddìlí
galvanicky pøístroje mezi které se zapojí.
Pøísluenstvím zaøízení je napájeè s dvojitým
galvanicky oddìleným výstupem. Tím se propojované
pøístroje bezpeènì vzájemnì izolují a uvedené
problémy a nebezpeèí pokození pøístrojù jsou
minulostí. Vysoce kvalitní obvody VOS zaruèují
prùchod signálu bez viditelného zkreslení èi ruení.
VOS222 dále mùe pøepínaèem na pøedním panelu
pøepínat mezi dvìma videosignály (napø.
z poèítaèe a videokamery apod.) a na dvojitý výstup
VOS222 mùete pøipojit dva videopøístroje (napø.
rekordér a monitor).

1. Obsah
Pøed pøipojením a pouíváním pøístroje VOS222 si
pozornì prostudujte návod k obsluze. Záruka se nevztahuje
na vady zpùsobené nedodrením pokynù v návodu
k obsluze.
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2. Umístìní pøístroje
3. Pøední a zadní panel pøístroje VOS222
4. Pøipojení VOS222
4.1 Pøipojení VOS222 k ostatním pøístrojùm
4.2 Pøipojení napájecího zdroje
5. Obsluha pøístroje VOS222
6. Technická data
7. Chyby a jejich odstranìní
8. Údrba
9. Záruèní podmínky
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Vìøíme, e VOS222 splní dokonale Vae poadavky.
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Obr. 1 pøední a zadní panel pøístroje VOS222

Mnoho spokojenosti!
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4.1 Pøipojení VOS222 k pøístrojùm
Pøed pøipojením napájeèe nejprve propojte VOS222
s ostatními pøístroji podle obr. 2.
Pøístroji mohou být pøehrávaè - VHS, DVD a rekordér
VHS, S-VHS, DVD, DV, HD apod., poèítaè,
videokamera a TV pøijímaè èi monitor, støihový pult,
synchronizaèní zaøízení pro kamerové systémy,
videomodulátory atd. VOS222 je pøipraven na spolupráci
se vemi videopøístroji v TV normì PAL, NTSC a
SECAM.
VOS222 mùe zpracovávat videosignál v kompozitní
podobì (CVBS), jaký se vyskytuje v konektorech
CINCH nebo SCART. Neumoòuje pøenos videosignálu
ve formì S-Video ani nejkvalitnìjí typ RGB. Pokud
poadujete pøenos tìmito zpùsoby, bylo by nutno pouít
vyího modelu pøístroje, který se mùe v naem
sortimentu v budoucnu objevit.
Typ pøenosu videosignálu musí být u obou pøístrojù
pøi pouití VOS222 nastaven shodnì na Video (CVBS).
Pøepnutí na poadovaný typ pøenosu provádìjte dle
návodu ke konkrétním pøístrojùm. To se týká zapojení
s konektory CINCH /SCART. Pøi zapojení kabely
s konektory CINCH / CINCH je typ pøenosu
videosignálu (CVBS) daný, nebo v CINCH konektoru
se jiný (S-Video, RGB) nepouívá vzhledem k tomu, e
kabel (konektor) obsahuje jen jeden signálový vodiè.
Je vdy lépe minimalizovat poèet 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 i pøi malém pohybu
kabelù èi pohybu pøístrojù napø. pøi jejich ovládání.
Výstupy videosignálu odpovídají TV normì a jsou
zbaveny jakýchkoli nestandardních pulsù a ruení aby
funkce pøipojených pøístrojù nebyla nijak naruena.
4.2 Pøipojení napájecího zdroje
U zaøízení VOS222 je napájecí zdroj v pøísluenství.
Napájecí napìtí pro bezproblémovou funkci VOS222 a
dalích pøístrojù musí být støídavé AC 2x 9-10V a vinutí
transformátoru galvanicky oddìlena. Výstupní konektor
napájeèe je proto nestandardního typu s ètyømi kontakty.
Nepouívejte jiných a nekvalitních napájeèù.
Konektor napájecího zdroje nevytahujte z VOS222
za kabel - hrozí nebezpeèí vytrení kabelu z konektoru.
Konektor vytahujte tedy pouze pøidrením za plá
konektoru. Po pøipojení VOS222 k pøístrojùm pøipojte
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napájeè a a potom napájeè zasuòte do sí. zásuvky.
POZOR: Nepøipojujte nejprve napájeè k el. síti a poté
k VOS222. Takté nevypínejte pøístroj vytaením napájecího
konektoru za provozu, ale nejprve odpojte napájeè od sítì!
Protoe jsou v pøístroji vestavìny ochranné obvody, nedojde
k jeho pokození. Dodrujte vak výe popsané pokyny.
Správným postupem nebudete namáhat napájecí konektor
vznikem výboje pøi pøipojení napájeèe, který ji produkuje v té
dobì napìtí.
5. Obsluha pøístroje VOS222
Na pøístroji se nachází tøi LED kontrolky. Pro indikaci
napájení slouí LED POWERI. a II.. LED I. hlídá nebo
indikuje napájení výstupních obvodù a LED II. naopak
vstupních obvodù, obvodù pøepínání a procesoru. Dva okruhy
napájecího napìtí, které jsou galvanicky oddìleny, jsou tøeba
pro galvanické oddìlení vstupních videosignálù s výstupními
v pøípadech, kdy dochází u sloitìjích instalací (napø.
s pouitím poèítaèe PC apod.) k zemním smyèkám
a rozdílným potenciálùm a tím k ruení obrazu a brumu funkce optooddìlovaèe popsána dále.
VOS222 umoòuje pøepínat dva videosignály (CVBS).
Vyí typ VOS422 má navíc zaruèuje pøesné pøepnutí v
dobì zatemòovacího impulsu bez ruivého efektu dvou
vzájemnì synchronizovaných videosignálù, vestavìný
procesor s funkcí Synchro Cleaner v zaøízení vyèistí
synchroimpulsy od ruivých pulsù a odstraní Teletextovou
informaci, VPS a dalí sloky, které neodpovídají TV normì.
Kvalitní vyèistìní synchronizaèní smìsi a její dokonalé
oddìlení od obrazové informace je nutné pro èinnost
pøepínacího obvodu a pøesného støihu v dobì vertikálního
zatemòovacího impulsu a pro bezproblémovou èinnost
pøipojených pøístrojù. Tak VOS422 pomùe i v pøi problémech
se stabilitou obrazu nebo s poøízením kvalitního záznamu na
záznamové zaøízení (VHS, DVD, HDD rekordér apod.).
Odstraní problémy s obrazem, který vykazuje horizontální a
vertikální nestabilitu, kroutí se, poblikává, mìní barvy apod. U
jetì více pokozené synchronizaèní smìsi videosignálu mùe
záznamové zaøízení vyhodnotit signál jako nekvalitní a záznam
provede buï s prázdnou obrazovkou (èernou, edou èi
barevnou) a nebo odmítne záznam provést s nápisem NO
RECORD apod. Po vøazení se tyto problémy VOS422
odstraní.
Je-li synchronizace pokozena více (malá úroveò
synchroimpulsù, èasová chyba - rozdíl v èase jednotlivých TV
øádkù èi synchroimpulsù a nebo jejich patný tvar) napøíklad
4
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díky starí nahrávce, dlouhému videokabelu...) nebo jsou
problémy s výpadky barvy èi jejím pulsováním do
jednobarevného nebo nepravdivì barevného obrazu
apod., je nutno nejprve synchronizaèní sloku opravit
vhodným pøístrojem. Ze sortimentu znaèky Correct je
vhodný napø. RGB K336 nebo VTF337. Tyto pøístroje
kromì dalích funkcí ve videosignálu nahradí kompletní
synchronizaèní sloku novou pøesnì naèasovanou a s
úrovnìmi a parametry pøesnì dle TV normy. Navíc tyto
pøístroje umoòují obousmìrnou konverzi standardù
Video (CVBS) / S-Video / RGB a irí monosti úprav
obrazu èi vytváøení barevných efektù (RGB K336).
Pøístroj VOS222 obsahuje velmi kvalitní videoobvody
s parametry daleko lepími, ne poaduje TV norma.
Jak ji bylo zmínìno pøístroj VOS222 galvanicky
oddìluje vstupní a výstupní videosignály pomocí
vestavìného velmi rychlého optoèlenu. Vstupní obvody
nejprve vyberou poadovaný vstup (dle pøepnutí
pøepínaèe). Poté je videosignál pøeveden na optický
signál a dále (po galvanickém oddìlení) zpìt na bìný
videosignál výstupními obvody. Ten je aktivnì rozboèen
do dvou výstupù.
Výstupní obvody mají oddìlené napájení a kostru
(GND 2) od vstupù a vech obvodù zaøízení.
Vyí typ VOS422 má navíc na zadním panelu
systémový konektor, kde je k dispozici výstup indikace
pøítomnosti videosignálu, vstup pro dálkové pøepínání
logickou úrovní (0/5V), vstup pro dálkový RESET
vestavìného procesoru. To je vhodné pro pouití v
zabezpeèovací technice apod., kde je vhodné hlídat
pøítomnost videosignálu a pøípadnì zaznamenávat jeho
výpadky.
Výstupy VOS222 budou tedy galvanicky (opticky)
oddìleny a budou se pouívat pro pøipojení monitoru,
záznamového zaøízení (videorekordéru, èi druhého
poèítaèe pro záznam videosignálu apod.). Právì u tìchto
zaøízení, tøeba navíc vzdálené od kamer èi jiných zdrojù
videosignálu, vzniká rozdíl v potenciálech mezi kostry
pøístrojù a tím ruení (zvlnìní videosignálu).
Doporuèujeme pouívat kvalitní videokabely (a té
s kvalitními konektory) zvlátì pøi vìtích vzdálenostech.
Pokud je úroveò videosignálu nízká (slabý kontrast,
pøípadnì nestabilita obrazu vzhledem k poklesu úrovnì
synchroimpulsù) je tøeba pouít videozesilovaèe napø.
5
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Máte problémy s ruením
v obraze èi zvuku u sloitìjí
videoaparatury s poèítaèem
na TV nebo s nahrávkou?

Kontrolka LED POWER I. a II. nesvítí:
- není pøipojen napájecí zdroj nebo je vadný
Kontrolka LED POWER I. nebo II. nesvítí:
- vadný kabel nebo konektor napájecího zdroje nebo je
napájeè vadný
- nedostateènì nebo patnì zasunutý konektor napájeèe
Obraz má slabý kontrast, obraz je nestabilní (kroutí se
nebo poskakuje), obraz je ruen vodorovnými èi
svislými tmavými pruhy
- nízká úroveò (kontrast) videosignálu - nízká kvalita
videonahrávky
- videosignál neodpovídá TV normì
- videosignál je znaènì naruen (slabé nebo ádné
synchronizaèní impulsy). Není-li k dispozici lepí je nutná
oprava synchroimpulsù videosignálu pøístrojem pro jejich
obnovení napø. pøístroji RGB Kaleidoscope RGB K336
nebo VIDEOTRANSFORMATOR VTF337 (Correct)...
- napájecí zdroj (nebo el. sí) má malé napìtí
- nadmìrné zatíení výstupu VOS222 napøíklad pøipojením
více zaøízení (TV pøijímaè, videorekordér) paralelnì.
Nepouívejte pasivní rozboèovaèe (bez zesilovacích
obvodù a napájení) - pouijte kvalitní 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 napø.
v konektorech SCART/SCART - nekvalitní kabely
- patný kontakt v konektoru nebo utrený zemnící vodiè
v kabelu
- co nejvíce zjednodute propojení (napø. zdroj signálu VOS222 - TV) a postupnì pøipojujte dalí pøístroje. Tímto
zpùsobem naleznete vadný nebo nekvalitní kabel
Obraz není nebo je èernobílý
- zdroj videosignálu je nastaven na pøenos RGB nebo
S-Video a rekordér (TV pøijímaè, monitor...) na bìný
(kompozitní CVBS) videosignál, nebo opaènì - nastavte
7

Video Opto Separator VOS222

NEW

- Opto Separator pro galvanické opto oddìlení videosignálù
a odstranìní ruení pøes zemní smyèku
(svìtlé èi tmavé pruhy
a linky - závoje, kroucení obrazu, výpadky barev, odmítnutí nahrávky na DVD èi
jiný rekordér, brum ve zvuku atd.
- Pøepínání dvou videosignálù
- 2x výstup
- pøipojení dvou videozaøízení
- Indikace LED
- 4x CINCH (Video CVBS)
- pøísluenstvím napájecí zdroj
2 4 mìsí cù
a

is Zá ruk
erv

7. Chyby a odstranìní

Záruè ní a

6. Technická data VOS222:
Kmitoèt. rozsah videosignálu: - 0- 15 MHz (-3dB)
TV systém:
- PAL/NTSC/SECAM
Vstupní impedance 1 a 2:
- video 75 ohmù
Výstupní impedance 1 a 2:
- video 75 ohmù
Vstupní úroveò videosignálu
- 1 V / pp
Výstupní úroveò videosignálu - 1-1,5 V / pp dle
nastavení
Napájení:
- 2x 9 - 10 V / stø.
Odbìr proudu vstupní obvody: - cca 90 mA
Odbìr proudu výstupní obvody: - cca 75 mA
Konektory:
- 4x CINCH
(2x vstup a 2x výstup VIDEO CVBS)
- 1x POWER
napájecí konektor 4 pin pro pøipojení napájecího zdroje
2x9V (v pøísluenství)
Ovládací prvky:
- pot. videolevel
- pøepínaè A/B
- spínaè pro spojení
GND 1 a GND 2 pøes
kondenzátor 10nF
Rozmìry: 95 x 65 x 35 mm bez konektorù a ovl. prvkù

POZOR: Zaøízení VOS222 není urèené pro oddìlení
pøístrojù mezi nimi je nebezpeèné a vysoké napìtí!

záruèn í s
po

VAS222 znaèky Correct.
Pro úpravu úrovnì videosignálu na výstupech
VOS222 slouí potenciometr VIDEOLEVEL, který nastavte
tak, aby byl obraz stabilní, mìl bìnou úroveò kontrastu
(nebyl sníený kontrast ale ani pøíli vysoký se
zkreslením svìtlých ploch - negativ).
Spínaèem na zadním panelu VOS222 se dle popisu na
títku spojí kostry GND 1 a GND 2 pøes kondenzátor
10nF. To je vhodné vyzkouet v pøípadech, kdy dojde po
vøazení VOS222 ke vzniku jiného projevu ruení (svislé
závoje v obraze nebo ruení ve zvuku -bzuèení apod.)
pokud je na výstupech zaøízení se zpracováním zvuku).
Takovýto vedlejí produkt vøazení VOS222 je zpùsoben
pulsními spínanými zdroji pøístrojù a ve vìtinì pøípadù
problém vyøeí právì vøazení kondenzátoru mezi GND 1
a GND 2. Nebude-li ani potom pøenos (obraz èi zvuk) v
poøádku vyzkouejte pouití síového filtru na stranì
zdroje videosignálu èi na stranì pøístrojù pøipojených na
výstup VOS222 nebo na obou stranách. Pøípadnì pokud
je do TV pøijímaèe èi videorekordéru pøipojen kabel
spoleèné antény, oddìlte kostru pøístrojù od spoleèné
antény filtrem pro galvanické oddìlení vf signálu (napø.
Oc1.1 znaèky Correct)

návod pøeètìte pøed pouitím pøístroje

s p r á v n á e l e k t r o n i k a p r o Vá s

oba pøístroje na kompozitní (CVBS)
- jiná závada v kabelech
- VOS222 je pøepnutý na druhý vstup
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 VOS222.
Pro otøení tohoto pøístroje od prachu pouívejte suchý,
èistý a mìkký hadøík. Pøed èitìním odpojte pøístroj
od napájecího zdroje.
! Nepouívejte agresivní èistící prostøedky
a øedidla. Pøi jejich pouití hrozí nebezpeèí pokození
povrchu i vnitøku pøístroje!
9. Záruèní podmínky
Na pøístroj 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.

dealer:

www.correct.cz
(correct.cz
connect(
Tel: +420 - 602 28 28 00
+420 - 606 28 28 00
FAX: +420 - 777 416 800
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