LU200 sorozat

Gyors üzembe helyezési útmutató

AZ LU200
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Az LU200 egy olyan kompakt, könnyűsúlyú eszköz, amely jó minőségű HD/SD videó adást tesz
lehetővé a legkülönbözőbb helyszínekről, dinamikusan változó hálózati feltételek mellett.
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Mit tartalmaz a csomag?

Győződjön meg róla, hogy csomagja tartalmazza az alábbiakat:
•
•
•
•

1.2

SDI és HDMI kábelek
AC adapter
LU200 hordtáska
kameradokkoló

SIM kártyák behelyezése

Az LU200 a mikro SIM kártyák használatát támogatja.
Ajánlott még akkor behelyezni a SIM kártyákat, amíg az eszköz nincs bekapcsolva.
Annak függvényében, hogy Ön bérli az eszközt, vagy megvásárolta, a SIM kártyák már elképzelhető, hogy az eszközben vannak. Vásárláskor az eszköz üresen érkezik, bérléskor természetesen
SIM kártyákkal. A működéshez szükséges modemek részére két nyílás lett kialakítva. Amint az
eszközbe SIM kártya kerül, az LU200 automatikusan konfigurálja az APN-t.

1.3

Kameradokkoló vagy táska használata

Az LU200 könnyedén a kamerára csatlakoztatható, vagy akár táskából is üzemeltethető.

LU200 kamerára szerelve
1.
2.
3.

LU200 dedikált táskájában

A dokkoló felszereléséhez csavarja ki annak csavarjait!
Helyezze be az LU200-as készüléket a dokkolóba, majd csavarja rá a felső csavart!
Csatlakoztassa az adaptert a kamerához, majd szorítsa meg az alsó csavart is!
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KEZDŐ LÉPÉSEK

2.1

Navigáció a menüben / üzemeltetés

Az LU200 menüjében egy ötgombos joystickkel navigálhat.
OK gomb

Felfelé gomb

Balra gomb

Jobbra gomb
Lefelé gomb

LU200 joystick

2.2

Az LU200 bekapcsolása

Az LU200 belső akkumulátorral rendelkezik. Célszerű ezt
feltölteni az első használat előtt (a töltés három órát vesz
igénybe).
Tartsa lenyomva a Power / Stream gombot körülbelül két
másodpercig, hogy az eszköz bekapcsoljon! Ahhoz, hogy
az egység mindenkor adásképes állapotban legyen, hasznos lehet időnként áram alá helyezni, hogy akkumulátora
feltöltődjön.

LU200 bekapcsoló gomb

Amint bekapcsol az eszköz, megjelenik a kezdőképernyő. Az LU200 átmenetileg Offline (hálózaton kívüli) állapotban lesz mindaddig, amíg automatikusan nem tárcsázza a hálózatokat és
Ready (kész) állapotba nem kerül.

Felső állapotjelző sor

Alsó állapotjelző sor

LU200 kezdőképernyő – Offline és Ready állapotok

2.3

Profil kiválasztása

Az LU200 kétféle beállítással képes adást biztosítani:
•
élő: az opcióval azt a parancsot adja a gépnek, hogy amint Ön elindítja az adást, a
készülék azonnal sugározzon. Ez az alapértelmezett beállítás. A videó jel a főképernyőn
feltüntetett késleltetéssel fog megindulni a cél felé.
•
Store&Forward: akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a késleltetés mértéke nem számít.
A beállítás magas minőséget és nagy késleltetést eredményez. A videó fájlként megjelenik a LiveU Centralban is.
1.

Profil kiválasztásához a menüben válassza a Profile opciót!

LU200 menü
2.

Nyomja meg a jobbra mutató, vagy az OK gombot, hogy megjelenjen a Profile képernyő!

LU200 Profile képernyő
3.

2.4

A felfelé és lefelé mutató gombok használatával válassza ki a használni kívánt profilt és
nyomja meg a joystick OK gombját!

Csatorna kiválasztása

Az LU200-as eszközről a felvett anyag interneten keresztül jut el a kiválasztott MMH csatornára, a
készülék pedig mobil modemeken, WiFi-n, vagy LAN-on kapcsolódik a hálózatra.
Az LU200 sugározhat:
•
•

LU2000-es szerver felé: amely stúdióba, vagy a felhőbe van telepítve, és SDI kimenettel, vagy felhőbe történő kijátszási lehetőséggel rendelkezik.
virtuális csoport felé: a LiveU Central videó mátrixában való megjelenítéshez. A virtuális csoportot ablak ikon jelzi a csatornák listáján.

1.

Csatorna kiválasztásához válassza a Channel opciót a menüben!

LU200 menü
2.

A csatornák megjelenítéséhez nyomja meg a jobbra mutató, vagy az OK gombot!

LU200 csatornák listája
3.

2.5
1.
2.

A le- és felfelé mutató gombok használatával válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot a véglegesítéshez!

Adás indítása és leállítása
SDI vagy HDMI kábel segítségével csatlakoztassa az LU200-at a kamerához!
Az adás indításához nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot! Adás közben a képernyőn megjelennek a streaming paraméterek, illetve a kamera képe is.

Az LU200 képernyője adás közben
Adás leállításához nyomja meg kétszer röviden a bekapcsoló gombot!

2.6

Az LU200 kikapcsolása

Amennyiben ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva öt másodpercig a bekapcsoló
gombot! A kikapcsolás állapotáról egy felugró ikon fog tájékoztatni.
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