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Installationshandbok för LifeSize SDI Adapter

Välkommen till LifeSize System för videokommunikation
LifeSize®-högdefinitionssystem för videokommunikation gör att kollegor och förrättningar
som är geografiskt utspridda kan samarbeta på ett bättre och effektivare sätt. Alla system är
designade för att göra videokommunikationen till en mycket produktiv, enkel och pålitlig
upplevelse.
Denna guide förklarar hur du ansluter en kamera från tredje part till LifeSize Room med
hjälp av LifeSize SDI Adapter. Tillhörande dokumentation finns på den cd-skiva som är
inkluderad i produktkartongen samt från supportsidan på www.lifesize.com. Release Notes
(Information vid utgivningen), som beskriver kända problem i den aktuella utgåvan och alla
eventuella sätt att kringgå dessa problem, teknisk information och tekniska
referenspublikationer finns även på supportsidan på www.lifesize.com.

Konfigurationer som stöds
LifeSize stöder användningen av LifeSize SDI Adapter med Sony EVI-HD1 högdefinitions
videofärgkamera och LifeSize Room.

Ansluta en Sony EVI-HD1-kamera till LifeSize Room
LifeSize SDI Adapter inkluderar följande komponenter:
•

LifeSize SDI Adapter-enheten

•

Kamerakabel på 7,5 m

•

VISCA-kabel på 25 m (RS-232C-korskabel)

•

SDI-koaxkabel på 15 m

•

Lathund — grafiska bilder för korrekt anslutning av kablar och installation av
utrustningen

•

Cd-skiva med dokumentation

Obs!

VISCA-porten på baksidan av LifeSize SDI Adapter är avsedd för framtida användning.

Innan du ansluter Sony EVI-HD1-kameran till LifeSize SDI Adapter ska du läsa den
produktdokumentation som medföljer kameran för att få ytterligare information om
säkerhetsföreskrifter och installation.
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Anslut Sony EVI-HD1-kameran till LifeSize Room med hjälp av LifeSize SDI Adapter genom
att först ta ut alla LifeSize SDI Adapter-komponenterna ur produktförpackningen, inklusive
kablarna, och placera dem på lämpliga ställen i konferensrummet. Lathunden för LifeSize,
som levererades med LifeSize SDI Adapter, innehåller visuella anvisningar för korrekt
installation. Siffrorna på lathunden motsvarar följande moment:
1. Ställ in omkopplaren SYSTEM SELECT (SYSTEMVAL) på baksidan av Sony EVI-HD1kameran, på 3.
Obs! Du måste ställa in omkopplaren SYSTEM SELECT innan du ansluter kameran
till ett växelströmsuttag.
2. Anslut den ena änden av den VISCA-kabel som medföljer LifeSize SDI Adapter till
VISCA IN-porten på baksidan av Sony EVI-HD1-kameran och den andra änden till en
av de seriella RS-232-portarna på LifeSize-codec. Den valda serieportens nummer
måste motsvara en ej använd kameraport på LifeSize-codec. Exempel: om du väljer
serieport 1, ska du säkerställa att kameraport 1
är tillgänglig för användning på
LifeSize-codec.
Obs! VISCA-kabeln gör att du kan styra Sony EVI-HD1-kameran med LifeSizefjärrkontrollen. Om kabeln är för kort ska du hoppa över detta steg och använda Sony
Remote Commander för att styra kameran.
3. Anslut den ena änden av SDI-koaxkabeln (med BNC-anslutningar) till HD OUT (HD UT)
HD-SDI-anslutningen på baksidan av Sony EVI-HD1-kameran och den andra änden till
SDI-anslutningen på LifeSize SDI Adapter.
4. Anslut den ena änden av den kabel som medföljer LifeSize SDI Adapter till
kameraporten
på LifeSize SDI Adapter och anslut den andra änden till
kameraporten på LifeSize-codec med samma nummer som serieporten på LifeSizecodec som du använde i steg 2.
5. Anslut Sony EVI-HD1-kameran till ett växelströmsuttag med hjälp av strömadaptern och
strömkabeln som medföljde kameran. Produktdokumentationen som medföljde
kameran innehåller anvisningar för detta.
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Felsökning
Felaktigt anslutna eller löst sittande kablar är vanliga orsaker till problem med
maskinvaruenheter. Vid undersökning av ett problem ska du alltid först kontrollera alla
externa reglage och kabelanslutningar. Kontrollera att anslutningarna är korrekta och säkra
och att det inte finns något som hindrar kablarna. Om SDI-koaxkabeln kopplas från
försvinner färgerna på skärmen och den blå lampan på LifeSize SDI Adapter blinkar.
När du använder LifeSize-fjärrkontrollen för att styra Sony EVI-HD1-kameran blinkar den blå
lampan på framsidan av LifeSize SDI Adapter för att ange att fjärrkontrollen fungerar på rätt
sätt. Om VISCA-kabeln är rätt ansluten, men kameran inte reagerar på kommandon från
LifeSize-fjärrkontrollen ska du kontrollera följande:
•

Kontrollera att det finns tre AAA-batterier i LifeSize-fjärrkontrollen och att de fungerar på
rätt sätt.

•

Kontrollera att omkopplaren 2 (väljaren för kommunikationshastigheten) på
omkopplaren på BOTTOM (UNDERSIDAN) av Sony EVI-HD1-kameran är inställd på
OFF (AV). Produktdokumentationen som medföljde kameran innehåller ytterligare
information om hur du ställer in denna omkopplare.

Stiftstilldelning för VISCA-kabeln
D-sub 9 stift

mini DIN 8-stift

1.

CD

2.

RXD

3.

TXD

3.

TXD

5.

RXD

4.

DTR

2.

DSR

5.

GND

4.

GND

6.

DSR

1.

DTR

7.

RTS

6.

GND

8.

CTS

7.

IR OUT (R)

9.

RI

8.

IR OUT (L)
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