MICRO 4 CHANNEL HDMI LIVE STREAM
MULTI-FORMAT VIDEO SWITCHER

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКУ
Перед використанням цього пристрою, будь ласка, прочитайте нижче попередження та заходи безпеки, які містять важливу інформацію щодо
належної роботи пристрою. Крім того, щоб переконатися, що ви добре зрозуміли кожну функцію вашого нового пристрою, прочитайте інструкцію
нижче. Цей посібник слід зберігати та зберігати під рукою для подальшого зручного ознайомлення.

Попередження та застереження
※ Щоб уникнути падіння або пошкодження, будь ласка, не кладіть цей пристрій на нестабільну кошик, підставку або стіл.

※ Працюйте з блоком лише на зазначеній напрузі живлення.
※ Від'єднуйте шнур живлення лише за допомогою роз'єму. Не тягніть за ділянку кабелю.
※ Не кладіть і не кидайте на шнур живлення важкі предмети з гострими краями. Пошкоджений шнур може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
Регулярно перевіряйте шнур живлення на надмірний знос або пошкодження, щоб уникнути можливої пожежі / електричної небезпеки.

※ Переконайтесь, що блок постійно належним чином заземлений, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом.

※ Не використовуйте пристрій в небезпечній або потенційно вибухонебезпечній атмосфері. Це може призвести до пожежі, вибуху або інших
небезпечних наслідків.
※ Не використовуйте цей пристрій у воді або поблизу неї.

※ Не допускайте потрапляння рідини, металевих деталей та інших сторонніх матеріалів у пристрій.
※ Поводьтесь обережно, щоб уникнути ударів під час транспортування. Шоки можуть спричинити несправність. Коли вам потрібно транспортувати пристрій,
використовуйте оригінальні пакувальні матеріали або іншу відповідну упаковку.

※ Не знімайте кришки, панелі, корпус або схеми доступу, що подаються на пристрій! Перед вийманням вимкніть живлення та від'єднайте
шнур живлення. Внутрішнє обслуговування / регулювання агрегату має виконувати лише кваліфікований персонал.

※ Вимкніть пристрій, якщо виникне аномалія або несправність. Перед переміщенням пристрою від'єднайте все.

Примітка: через постійні зусилля щодо вдосконалення продуктів та їх характеристик, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження
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1. КОРОТКИЙ ВСТУП
1.1. Огляд
HVS0402U - це 4-канальний багатоформатний перемикач відео HDMI із компактним металевим корпусом. Він підтримує різні функції,
включаючи перемикання відео, змішування звуку, PGM / multiview / Aux out, різні ефекти переходу, Luma Key Chroma Key, DSK,
LOGO, PIP / POP, медіатеку, генератор малюнків та кольорів тощо. Входи підтримують мультиформат , Вихід PGM можна
масштабувати, сумісний з різним обладнанням. Пристрій підтримує потокові виступи та презентації на ПК через порт USB-C.
Користувач також може налаштувати різні параметри та швидко імпортувати або експортувати конфігурацію для різних сценаріїв. Це
потужний та професійний перемикач відео на ваш вибір.

1.2. Основні риси
•

4-канальні автоматично виявлені входи HDMI

•

1 × вихід HDMI PGM, 1 × вихід HDMI Multiview, 1 × вихід USB типу C AUX вихід, що

•

налаштовується та призначається

•

USB-C для зйомки та потокового передавання на ПК Чітко видима

•

сторінка багаторівневого перегляду та стану

•

Клавіша вищого рівня: клавіша Luma, клавіша Chroma, клавіша PIP × 2 /

•

POP вниз та накладення LOGO

•

T-бар / автоматичний / вирізаний переходи; різні ефекти: WIPE (9 × 2 шаблони) / MIX / DIP Аудіомікшер: вбудований аудіо

•

HDMI та 2-канальний MIC / лінійний вхід; доступна аудіозатримка

•

Медіатека: 49 шаблонів за замовчуванням, 16 імпортованих зображень, 16 захоплених зображень, 2 порти LAN генераторів кольорів для дистанційного

•

керування програмним забезпеченням для ПК

•

Імпорт та експорт конфігурації клієнта FTB / MUTE /

•

STILL / GPIO для підрахунку
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2. ІНТЕРФЕЙСИ
2.1. Огляд інтерфейсу

1

MIC / Рівень лінії IN × 2

2

HDMI IN × 4

3

МНОГОПЕРЕДАЧА (AUX) ВИХІД × 1 PGM

4

(AUX) ВИХІД × 1

5

USB OUT × 1 (для прямої трансляції на ПК) LAN-порт для

6

управління програмним забезпеченням для ПК GPIO (для

7

підрахунку)

8

12 В постійного струму × 1

9

Навушники OUT × 1

10

USB типу A × 1 (вставити диск U для імпорту зображень та ЛОГОТИПУ; оновлення мікропрограми)

2.2. Визначення PIN-коду Tally

PIN-код

Визначення

PIN-код

Визначення

11

PGM-IN1

6

PVW-IN1

12

PGM-IN2

7

PVW-IN2

13

PGM-IN3

8

PVW-IN3

14

PGM-IN4

9

PVW-IN4

15

NC

10

NC

3

NC

4

NC

5

GND
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3. СПЕЦИФІКАЦІЯ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Відео В

HDMI тип-A × 4
HDMI типу-A PGM × 1 HDMI

Відео вихід

типу-A Multiview × 1
USB2.0 тип C × 1 (потокове передавання на ПК)

Призначуваний HDMI 1 ~ 4, PGM, чистий PGM, PVW, кольорова панель, багаторівневий мікрофон / рівень

Аудіовхід

лінії (3,5 мм стереозвук) × 2

Порт керування ПК

LAN × 1

Медіатека

USB тип-A × 1 (порт USB-диска для імпортування зображень та оновлення мікропрограми) DB-15 × 1

Порт Таллі
Потужність

Постійного струму 12 В × 1

ФУНКЦІЇ
Переходи

T-Bar / AUTO / CUT

Ефекти

Витирання (9 × 2 шаблони) / Мікс / DIP / Візерунок / нерухомий (заморожування) / MUTE /

Макети

FTB 2 стилі макета Multiview (6 вікон і стан)
Клавіша вищого рівня: клавіша Luma × 1 / клавіша Chroma × 1 / PiP × 2 / Клавіша висхідного

Ключі
потоку: DSK × 1 / логотип × 1

HDMI × 4 та MIC / Рівень лінії × 2; Затримка
Звуковий мікшер

звуку: 0-500 мс
Зображення за замовчуванням: 49 попередньо встановлених

ЗМІ

шаблонів Локальне зображення: до 16 імпортованих зображень
Захоплення зображення: до 16 захоплених зображень Генератор

Генератори

шаблонів × 1

Генератори кольорів × 2

СТАНДАРТИ
1080p 60 / 59,94 / 50/30 / 29,97 / 25/24 / 23,98 1080i 50 /

Формат HDMI

59,94 / 60

Підтримка

720p 60 / 59,94 / 50/30 / 29,97 / 25/24 / 23,98
576i 50, 576p 50, 480p 59,94 / 60, 480i 59,94 / 60

Вихід HDMI PGM

1080p 60 / 59,94 / 50/48 / 47,95 / 30 / 29,97 / 25/24 / 23,98; 1080i 60 / 59,94 / 50 1080p 60 / 59,94 /

Вихід HDMI Multiview

50/48 / 47,95 / 30 / 29,97 / 25/24 / 23,98; 1080i 60 / 59,94 / 50 RGB / YUV

Колірний простір HDMI

Захоплення USB

MJPG, до 1080p 60

Формат медіа

Підтримка формату USB-диска: FAT32, Ext3, Ext4, до 256 ГБ
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Підтримка формату зображення: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga Підтримка формату
логотипу: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga Підтримка розміру логотипу: 10 × 10 пікселів до
600 × 600 пікселів

ІНШІ
Потужність

Широка напруга: 7 ~ 24В; Робоча потужність: 12 Вт (12 В 1А)

Розмір (LWD)

244,5 × 143,2 × 44,5 мм Нетто: 1030 г; Валовий: 1500г

Вага

Робочий: -20 ℃ ~ 60 ℃, Зберігання: -30 ℃ ~ 70 ℃

Температура

Аксесуари

Блок живлення (12В 2А) × 1; Кабель USB (тип змінного струму) × 1; З'єднувач Tally (DB-15) × 1

4. ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

1

Потужність

Натисніть кнопку живлення, щоб запустити пристрій; Натисніть 3s, щоб вимкнути систему Вибір
джерела сигналу для програми.
Шаблон для встановлення шаблону в PGM, ЩЕ для заморожування джерела вхідного сигналу. Примітка: можна

2

ЗГМ: 1-4
встановити різні візерунки, включаючи чорний / кольоровий бар / колір1

/ Color2 / HDMI In1 / HDMI In2 / HDMI In3 / HDMI In4 / Image. (Відноситься до частини

13.1)
Вибір джерела сигналу для попереднього перегляду.

3

PVW: 1-4
ШАБЛОН для встановлення шаблону для PVW (посилається на частину 13.1), ЩЕ ДЛЯ заморожування джерела вхідного
сигналу (посилається на частину 7.2).

4

4

АУДІО

Користувач може налаштувати звук кожного каналу в цій області, включаючи режим AFV або режим аудіоміксу,
вибір джерела звуку, регулювання гучності + та гучності -

5

DSK

DSK: Увімкнути нижню клавішу ON AIR:
зробити DSK в ефірі CHROMA: Увімкнути
Chroma Key LUMA: Увімкнути Chroma Key

КЛЮЧ ХРОМА
PIP1 / PIP2: увімкнення двох груп зображення в картинці. Розмір і положення можна встановити за допомогою меню.

6
КЛЮЧ ЛУМИ

ЛОГОТИП: Додайте контейнер для логотипу з флеш-диска USB, увімкніть накладання логотипу ON
AIR: зробіть відповідну Chroma / Luma / PIP / Logo в ефірі.

7

МВ

MV: швидкий перехід між Multiview та налаштованим multiview out (посилання на Частина
11.2)

WIPE: Перехід від одного джерела до іншого

8

Перехід
Ефекти

INV: Інвертувати напрямок обраного переходу протирання MIX: Вибирає
базовий розчин A / B для наступного переходу

DIP: Поступовий перехід, який переходить від одного джерела до іншого. МЕНЮ: Для

9

10

МЕНЮ

CUT / AUTO

управління меню налаштуйте інший параметр
CUT: виконує просте негайне перемикання між програмою та попереднім переглядом. AUTO: виконує
автоматичне перемикання між програмою та попереднім переглядом. Переключіть PVW та PGM через

11

12

T-Bar

MUTE / FTB

T-Bar
MUTE: Вимкнення звуку основного звуку
FTB: Fade to Black, використовується для надзвичайних ситуацій.
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ШВИДКІСТЬ

SPEED1-2: Керування швидкістю переходу, швидкістю можна налаштувати в меню.

5. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
Підключіть джерела відео та пристрої виводу, підключіть адаптер живлення. Натисніть
кнопку живлення на передній панелі, щоб перемикач відео почав працювати.

Натисніть кнопку живлення протягом приблизно 3 секунд, коли хочете вимкнути
перемикач, виберіть ТАК у вікні запиту, щоб вимкнути систему.

5

6. БАГАТОПЕРЕГЛЯД
Комутатор має два виходи HDMI (PGM / Multiview). Два порти HDMI - це вихід AUX, який користувач може визначити як вихід HDMI
1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / PGM / Clean PGM / PVW / Color Bar / Multiview (див. Частину 11). Підключивши вихід HDMI Multiview
до додаткового монітора, користувач отримає зображення multiview. У Multiview є вікна PVW, PGM, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4
та сторінка стану / меню. Дивіться зображення нижче.

6.1. Сторінка стану
На сторінці стану є інформація про статус FTB (Fade to Black), P-PVW (Pattern in PVW row), P-PGM (Pattern in PGM row), Logo, Still,
Audio, Transition Effect, Transition Speed, USK (UpstreamKey), DSK (DownstreamKey) та системний час. Дивіться зображення нижче.
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Інформація про ім'я користувача, робочий час, підключення USB, робочу температуру процесора, системний час постійно
відображається внизу сторінки Статус / Меню.

Інформація на сторінці стану буде оновлюватися в режимі реального часу у міру зміни налаштувань. Користувачеві зрозуміло і видно
поточну ситуацію та налаштування.
Натискаючи кнопку меню перемикача, сторінка стану переходить на сторінку меню. Дивіться зображення нижче.

6.2. Макети
Існує два макети Multiview, які можна переключати між горизонтальним та вертикальним макетом із меню, як показано нижче.

- Горизонтальний макет:

7

- Вертикальний макет:

6.3. Аудіометр
У кожному вікні Multiview є звукоміри, включаючи HDMI1-4, PGM та MIC для відображення стану звуку кожного аудіо. Аудіометри MIC
1 і MIC 2 відображаються ліворуч і праворуч вікна PVW. Користувач може вмикати / вимикати весь або кожен аудіометр з меню.
Позиція аудіометра може знаходитися праворуч або ліворуч від кожного вікна. Дивіться зображення нижче.

MIC1

MIC2

Майстер аудіо

Аудіо HDMI 1-4

6.4. Вхідна інформація
У кожному вікні HDMI 1-4 є накладення. Накладення показує роздільну здатність та частоту кадрів
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Вхід HDMI. Користувач може вмикати / вимикати накладання у кожному вікні введення. Крім того, користувач може встановити непрозорість накладання (50%, 75%,
100%), розмір (малий / середній / великий), положення X та Y (1-100), колір тексту та колір тла. Дивіться зображення нижче.

6.5. Налаштування UMD
Стандартним UMD для чотирьох входів є HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4. Користувач може вмикати / вимикати UMD у кожному вікні. Крім того, користувач
може встановити непрозорість накладання (50%, 75%, 100%), розмір (малий / середній / великий), положення X та Y (1-100), колір тексту та колір тла.
Дивіться зображення нижче.
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Вміст рядка UMD для 4 входів HDMI можна встановити з меню. Користувач може перейменовувати вміст UMD для кожного вікна за допомогою
віртуальної клавіатури та поворотної кнопки. Він підтримує введення максимум 10 символів для вмісту UMD. Як приклад під зображенням,
перейменуйте HDMI 1 на CAM1.

7. PGM PVW ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ

7.1. Вибір каналу PGM PVW
Оберіть джерело PGM та PVW з PGM, рядка PVW та PATTERN (у меню можна налаштувати інший шаблон, див. Частину 13.1) на
передній панелі. Обрана кнопка для PGM увімкнеться до червоного світлодіода, а обрана кнопка для PVW - до зеленого
світлодіода. Джерело PGM буде обведено червоною рамкою, а джерело PVW - зеленою.
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7.2. ВСЕ ЩЕ
Відеоперемикач підтримує функцію STILL, завдяки якій користувач може заморозити джерела вхідного сигналу. Натисніть канал, який потрібно заморозити, у
рядку PGM або PVW, а потім натисніть кнопку STILL, щоб заморозити джерело вхідного сигналу. Користувач може заморозити всі чотири входи, якщо їм це
потрібно. Натисніть вхідний канал і ще раз, щоб розморозити.

7.3. Перехід: CUT / AUTO / T-BAR
Для цього перемикача відео є два типи управління переходом: Перехід без ефектів (CUT) та Перехід з ефектами
(AUTO, T-Bar).
РІЗ виконує просте негайне перемикання між попереднім переглядом та програмою. Це не затримує плавне перемикання, і вибраний
ефект переходу WIPE, MIX або DIP не використовується.
АВТО виконує автоматичне перемикання між режимами попереднього перегляду та перегляду програми. Час переходу можна встановити за допомогою кнопки
швидкості. Також будуть використані ефекти переходу WIPE, DIP, MIX.

T-BAR ручний перехід виконує аналогічно АВТО, але він є більш гнучким, що час переходу залежить від швидкості ручного
перемикача.

8. ЕФЕКТ ПЕРЕХОДУ
Відеоперемикач забезпечує різні ефекти та типи переходу на вибір користувача, включаючи WIPE, DIP,
Змішати.

8.1. СТИРАЙТЕ
Натисніть кнопку WIPE, щоб виконати ефект переходу протирання. Користувач може вибрати інший стиль WIPE через меню; а також
встановити м’якість краю. Виберіть напрямок з Нормальний / Інвертний / Триггер при використанні АВТО переходу.
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Натисніть кнопку INV, щоб інвертувати обраний серветку, щоб вона діяла у зворотному напрямку.

8.2. DIP
Натисніть кнопку DIP, щоб виконати ефект переходу DIP. Користувач може вибрати різні кольори для DIP з палітри в меню. Колір за
замовчуванням - чорний.

DIP у чорний (зникає):

DIP у білий (зникає):

8.3. Змішати
Натисніть кнопку MIX, щоб виконати ефект переходу MIX.

8.4. Налаштування швидкості переходу
Користувач може встановити дві швидкості переходу в меню, і визначене значення швидкості буде збережено і відповідає кнопкам
Швидкість 1 і Швидкість 2. Чим вище значення, тим повільніше швидкість переходу, загальне

0,1–8,0 с на вибір.
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9. КЛЮЧ ПРОГРАМИ
Upstream Key по суті означає, що це ключі, які включені як частина переходу, тому при переході від будь-якого пункту
попереднього перегляду до програми все, що є ключем Upstream, буде переміщено разом із ним.

9.1. Ключ Luma
Джерело ключа = Джерело заповнення

Джерело ключа Source Джерело заповнення

Клавіші Luma забезпечують можливість складання текстового кліпу над фоновим кліпом на основі рівнів яскравості у відео.
Увімкніть клавішу Luma, колір із джерела ключів буде видалений, з’являючись інше фонове зображення за ним.

Переключіть відео з фоном на вікно PVW та увімкніть клавішу Luma. Натисніть кнопку меню, щоб увійти в інтерфейс налаштування. У
розділі меню Luma Key користувач може призначити заповнення та джерело ключа з
різні варіанти, включаючи Чорний / Колірна смужка / Колір1 / Колір 2 / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

(імпорт з USB-диска). Налаштуйте та відрегулюйте ключові параметри, включаючи Clip / Gain / mask, щоб досягти необхідного ефекту.

Натисніть кнопку ON AIR, кнопка ON AIR буде ввімкнена, а ключовий ефект відобразиться на PGM.
LUMA кнопка УВІМК.: Клавіша Luma відображається на PVW

В ЕФІРІ кнопка УВІМК.: Клавіша Luma доступна на PGM

LUMA та ON AIR Кнопка ввімкнена: Клавіша Luma доступна як для PVW, так і для PGM. Відповідний статус у меню <КЛЮЧ І В ЕФІРІ>

Інтерфейс меню клавіші Luma та налаштування параметрів, як показано нижче:
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Меню

Підменю

Параметр

Елемент

Статус Luma

OFF / KEY (PVW) / ON AIR (PGM) / KEY & ON AIR
Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 /

Джерело заповнення

HDMI 4 / Зображення

За замовчуванням

ВИМК

Колір1

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 /
Ключове джерело

Зображення

HDMI 4 / Зображення

Ключ вищого рівня Luma

Кліп: Відрегулюйте поріг на

Кліп

0% -100%

10%

Посилення

0% -100%

0%

Інвертувати ключ

Увімкнено вимкнено

Вимкнено

Увімкнути маску

Увімкнено вимкнено

Вимкнено

Маска зліва

0% -100%

0%

Маска зверху

0% -100%

0%

Маска праворуч

0% -100%

50%

Маска знизу

0% -100%

50%

яким ключ вирізає свою дірку. Коли зменшується ступінь кліпу, більше

з'явиться фон. Якщо фонове відео повністю чорне, тоді значення кліпу занадто низьке.
Прибуток: Регулює ефективність кольорової клавіші у світлих або білих областях. Застосуйте більше підсилення клавіш, якщо світлі ділянки стають занадто
прозорими.
Інвертувати ключ: Інвертує ключовий сигнал.

Маска: Налаштуйте маску для області Key

9.2. Кольоровість
Chroma Key - це техніка візуальних ефектів та постпродукції для композиції (шарування)
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два зображення або відеопотоки разом на основі кольорових відтінків (кольоровий діапазон). Ця техніка застосовується у
багатьох сферах, щоб видалити фон із предмета фотографії чи відео, особливо в галузі новин, кінофільмів та відеоігор.

Користувач може налаштувати ефект Chroma Key, включаючи джерело ключа, колір клавіші, кліп, посилення, вибір клавіші та маску тощо на
сторінці меню.

Натисніть кнопку ON AIR поруч із кнопкою CHROMA, щоб увімкнути КЛЮЧ на PGM.
ХРОМА кнопка УВІМК.: Клавіша кольоровості відображається на PVW.

В ЕФІРІ кнопка ON: Chroma Key доступна на PGM
ХРОМА і В ЕФІРІ кнопка ON ON: Chroma Key доступна як для PVW, так і для PGM. Відповідний статус у меню <КЛЮЧ І В ЕФІРІ>

Докладні параметри параметрів Chroma Key, як показано в таблиці нижче:

Меню

Підменю

Параметр

Елемент

Статус кольоровості

Ключове джерело

OFF / KEY (PVW) / ON AIR (PGM) / KEY & ON AIR

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 / HDMI 2 /

За замовчуванням

ВИМК

Зображення

HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення
Ключовий колір R

0 ~ 255

0

Ключовий колір G

0 ~ 255

255

Ключовий колір B

0 ~ 255

0
0

Вибрати колір
Клавіша кольоровості вище за течією

5

Отримати ширину

0 ~ 50%

Кліп

0% -100%

40%

Посилення

0% -100%

10%

Увімкнути маску

Увімкнено вимкнено

Вимкнено

Маска зліва

0% -100%

0%

Маска зверху

0% -100%

0%

Маска праворуч

0% -100%

50%

Маска знизу

0% -100%

50%
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9.3.

PIP і POP

Відеоперемикач підтримує дві групи PIP або одну POP. Якщо натиснути кнопку PIP1 або PIP2, у верхньому лівому куті вікна PVW з’явиться
невелике зображення. Натисніть регулятор меню та виберіть інтерфейс налаштування PIP, користувач може встановити параметри,
включаючи положення, розмір, межу тощо. Натисніть кнопку ON AIR поруч із PIP1 та PIP2, щоб застосувати PIP до PGM.

PIP1 / PIP2 кнопка ON: PIP1 або PIP2 відображається на PVW.

В ЕФІРІ кнопка УВІМК.: Клавіша PIP1 або PIP2, доступна на PGM.

PIP1 / PIP2 і В ЕФІРІ кнопка ON ON: PIP1 або PIP2 доступні як на PVW, так і на PGM. Відповідний статус у меню <КЛЮЧ І В ЕФІРІ>

Встановіть POP однаковим у меню, коли POP працює, PIP не працює. Детальні параметри PIP та
POP, як показано нижче:

Меню

Підменю

Параметр

Елемент

За замовчуванням

Колір кордону

Колір

Білий

Ширина кордону

0 ~ 15

2

Статус PIP1

OFF / KEY (PVW) / ON AIR (PGM) / KEY &
ON AIR

Вимкнено

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 /

Джерело PIP1

Розмір PIP1

HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

1/2 1/4 1/8

HDMI 1

1/4

Вихідний ключ PIP / POP

Позиція PIP1 X 0 ~ 100

0

Позиція PIP1 Y 0 ~ 100

0

Статус PIP2

OFF / KEY (PVW) / ON AIR (PGM) / KEY &
ON AIR

Вимкнено

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 /

Джерело PIP2

Розмір PIP2

HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

1/2/1/4/1/8
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HDMI 2

1/4

Позиція PIP2 X 0 ~ 100

100

Позиція PIP2 Y 0 ~ 100

0

Статус POP

OFF / KEY (PVW) / ON AIR (PGM) / KEY &
ON AIR

вимкнено

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 /

Джерело POP 1

HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

HDMI 1

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 /

Джерело POP 2

HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

HDMI 2

10. КЛЮЧ ДОНСТРИМУ
10.1. DSK

Нижче розташовані клавіші є останніми рівнями маніпуляції, тому вони накладають все відео, переключене на основний вихід програми. Вони
працюють незалежно від того, що вибрано як "фон", все, що ви розмістите на нижчій клавіші, буде залишатися на екрані, незалежно від того,
що ви робите зі своїми переходами. Клавіша Downstream ідеально підходить для показу анімованих помилок або логотипів на екрані.

Користувач може встановити джерело (заповнити джерело, джерело ключа), кліп, посилення та маскувати (Увімкнути маску, Маска ліворуч, Маска
зверху, Маска праворуч, Маска знизу) DSK можна встановити з меню. Параметри, як показано нижче. Натисніть кнопку ON AIR поруч із кнопкою
DSK, щоб увімкнути КЛЮЧ на PGM. Використання AUTO або T-Bar для перемикання PVW та DSK на PGM. Ключ не буде змінено при переході на
PVW та PGM.
Натисніть кнопку ON AIR поруч із кнопкою DSK, щоб ввести в дію клавішу низхідного потоку на PGM.
DSK кнопка ON: клавіша DSK відображається на PVW.

В ЕФІРІ кнопка ON: ключ DSK доступний на PGM.

DSK і В ЕФІРІ Кнопка обидва УВІМКНУТИ: Додатковий ключ доступний як на PVW, так і на PGM. Відповідний статус у меню <КЛЮЧ І В
ЕФІРІ>
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Додаткові ключові докладні параметри, як показано нижче:

Меню

Підменю

Параметр

Елемент

Статус DSK

За замовчуванням

OFF / KEY (PVW) / ON AIR (PGM) / KEY & ON AIR
Вимкнено

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 / HDMI 2 /
Джерело заповнення

Чорний

HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

Чорний / Колірна смужка / Колір 1 / Колір 2 / HDMI 1 / HDMI 2 /
Ключове джерело

Кліп

Downstrea
m Ключ

DSK

Посилення

Інвертувати ключ

Чорний

HDMI 3 / HDMI 4 / Зображення

0% -100%

0%

0% -100%

0%

Увімкнено вимкнено

Вимкнено

Увімкнути / вимкнути маску

Вимкнено

Маска зліва

0% -100%

0

Маска зверху

0% -100%

0

Маска вправо 0% -100%

0

Знизу маски 0% -100%

0

10.2. ЛОГОТИП
Комутатор дозволяє користувачеві імпортувати логотип. Натисніть ручку меню та виберіть інтерфейс налаштування логотипу, де користувач може
вибрати логотип із пулу носіїв на USB-диску, встановити положення, розмір та прозорість. Поверніть ручку меню, щоб вибрати логотип, натисніть ручку
меню, щоб вибрати та видалити логотип. Користувач може переглянути ефект логотипу у PVW.

Підтримка формату логотипу: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga
Підтримка розміру логотипу: 10 × 10 пікселів до 600 × 600 пікселів

Натисніть кнопку ON AIR поруч із кнопкою LOGO, щоб вона набула чинності.

ЛОГОТИП кнопка ON: клавіша DSK відображається на PVW.

В ЕФІРІ кнопка ON: ключ DSK доступний на PGM

В ЕФІРІ і ЛОГОТИП кнопка ON ON: LOGO доступна як для PVW, так і для PGM. Відповідний статус у меню <КЛЮЧ І В ЕФІРІ>
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11. НАЛАШТУВАННЯ ВИХІДУ

11.1. Вихідні інтерфейси
HVS0402U має 3 вихідних інтерфейси. За замовчуванням вони виходять як
Multiview Out, PGM Out і USB Out. Всі 3 виходи також можуть бути визначені
як AUX OUT з HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PVW, PGM, Clean PGM, Color
Bar та Multiview out.

11.2. Multiview Out
Виведеним за замовчуванням виходом багатопортового порту є Multiview, світлодіодний індикатор кнопки MV на передній панелі зелений.
Користувач може підключити його до додаткового РК-дисплея, щоб чітко контролювати 4 входи HDMI, PVW, PGM та інтерфейс стану. Користувач
також може налаштувати вивід багатопортового порту на інші параметри відповідно до вимог програми. Якщо вихід Multiview визначено як інший
вихід, наприклад HDMI 1, користувач може натиснути кнопку MV, щоб швидко переключити вихід між режимом Multiview Out та налаштованим
HDMI 1.

: Світлодіодний індикатор увімкнено, вихідний порт multiview відображає Multiview.

: Світлодіодний індикатор вимкнений, вихідний порт Multiview відображає налаштований інший вихід.

19

11.3. Вихід PGM
Коли один із виходів визначається як вихід PGM, користувач може підключити його до додаткового РК-дисплея для моніторингу відео
PGM-виходу. Відео PGM - це програмне відео, що включає накладені зображення з USK та DSK. PGM Clean out - це програмне відео, яке
видаляє накладені зображення з DSK.

11.4. Вихід USB
Підключаючи вихід USB до ПК за допомогою кабелю USB 2.0 2.0 типу C, користувач може використовувати програмне забезпечення, таке як OBS,
PotPlayer, VMix тощо, щоб відтворювати або зберігати захоплене USB Out відео та аудіо на потокових платформах, таких як YouTube, Facebook,
Twitter тощо. Потоковий вихід USB2.0 базується на стандартах UVC (клас відео USB) та UAC (клас аудіо USB). Не потрібно встановлювати
додаткові драйвери. Відповідні відео- та аудіопристрої будуть виявлені в Диспетчері пристроїв Windows, як показано нижче:

•

Під пристроями формування зображень: Запис відео через USB

• У розділі Аудіо входи та виходи: USB Capture Audio
Крім того, джерелом відеосигналу USB не тільки може бути вихід PGM, але також може бути вихід HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PVW або
Clean PGM. Це означає, що користувач може захопити будь-яке джерело для прямої трансляції в різних програмах.
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11.5. Налаштування вихідного формату
11.5.1. Налаштування зображення PGM
Користувач може встановити в меню яскравість, контраст, насиченість PGM. Діапазон налаштування становить від 0% -100%. Параметр за
замовчуванням - 50%.

11.5.2. PGM та Multiview Format
Комутатор підтримує масштабування вгору / вниз. Крім того, користувач може перемикати режим частоти кадрів між цілим чи
десятковим. Коли режим частоти кадрів цілий, доступні варіанти 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p48, 1080p50,
1080p60. Коли режим частоти кадрів десятковий, доступні варіанти 1080i50, 1080i59.94, 1080p23.98, 1080p25, 1080p29.97,
1080p47.95, 1080p50, 1080p59.94. Типовим форматом PGM та Multiview є 1080p60.

11.5.3. Кольоровий простір PGM та Multiview
Існують варіанти YUV, RGB Full, RGB Limit кольорового простору для PGM та виходу Multiview. За промовчанням кольоровий простір виводу YUV.

11.6. FTB
Функція FTB (Fade to black), як правило, призначена для якоїсь надзвичайної ситуації, коли користувач перемикається на подію. При натисканні
кнопки FTB PGM переходить у чорний екран, щоб приховати всі інші шари, а кнопка FTB буде блимати, поки користувач ще раз не натисне кнопку,
щоб зупинити FTB.
Примітка: Коли вікно PGM відображається чорним кольором і залишається чорним навіть після переходу, перевірте, чи блимає кнопка FTB.
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(1) Встановіть FTB та швидкість відключення звуку

Крім того, швидкість FTB / MUTE можна регулювати в меню від 0 до 3 с. Швидкість - це час цілого переходу для FTB та MUTE. Наприклад,
якщо швидкість встановлена на 2,5 секунди, відео PGM буде зникати до чорного, а звук поступово відключається за 2,5 секунди.

(2) FTB з MUTE
FTB також може бути з MUTE. Натисніть кнопку MUTE або увімкніть FTB з функцією MUTE з меню, тоді PGM буде вимкнено до чорного кольору
з відключенням звуку.

12. НАЛАШТУВАННЯ АУДІО
Весь стан звуку відображається на сторінці стану Multiview, і в кожному вікні Multiview є аудіометр для контролю всього стану аудіо.

= Аудіо вимкнено;

= Звук увімкнено, AFV вимкнено;

= Звук увімкнено, AFV увімкнено та активовано;

= Звук увімкнено, AFV увімкнено та неактивовано;

12.1. Майстер аудіо
Основний звук - це аудіорегулятор для виводу PGM. Це може бути змішане аудіо або аудіо AFV. Користувач може вмикати / вимикати головний звук або
регулювати гучність звуку.

12.2. Аудіо ввімкнено (MIX)
В якості джерела звуку є загалом 6 аудіосигналів, включаючи 4 вбудовані аудіосигнали HDMI та 2 аудіовходи MIC. Користувач може
самостійно вмикати / вимикати або регулювати гучність для кожного звуку HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, MIC 1 та MIC 2. Коли аудіо
вмикається, аудіо буде постійно змішуватися у вихід PGM.
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12.3. AFV (аудіо-перехід-відео)
Для кожного каналу з 4 вбудованих аудіосигналів HDMI можна встановити значення AFV (Audio-Follow-Video). Якщо для одного аудіо HDMI встановлено
режим AFV, звук увімкнеться лише тоді, коли PGM переключиться на джерело відеосигналу цього каналу.

Наприклад, для аудіо HDMI 1 встановлено режим AFV, вбудований аудіо HDMI 1 вмикається лише тоді, коли комутатор перемикає HDMI 1
як джерело відеосигналу PGM.

12.4. Затримка звуку
У меню є налаштування затримки звуку для HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, MIC 1 і MIC 2. Користувач може налаштувати затримку
звуку для синхронізації аудіо та відео. Один рівень налаштування затримки звуку дорівнює 5 мс. Аудіо може затримуватися максимум
500 мс.

12.5. MIC
Комутатор має два входи MIC, які користувач може підключити до нього за допомогою лінійного рівня або мікрофонного пристрою, а також вмикати / вимикати,
регулювати гучність звуку та рівень затримки.

12.6. Навушники
Комутатор має вихід для навушників для контролю кожного звуку. Користувач може вибрати одне джерело звуку для навушників з основного
аудіо, 4 вбудованих аудіо HDMI та 2 аудіо MIC. Користувач може вмикати / вимикати
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Навушники або відрегулюйте гучність звуку.

12.7. Конфігурація звукової клавіатури
Звук не тільки можна налаштувати за допомогою меню, але також можна налаштувати за допомогою клавіатурного управління комутатора. Клавіатура містить
дві частини, як показано на малюнку нижче.

Частина A призначена для вибору одного звуку для налаштування,
включаючи Master, MIC 1, MIC 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 та HDMI 4.

Частина B призначена для налаштування звукових функцій, включаючи
AUDIO ON, AFV, VOL + та VOL-.

12.7.1. Аудіоіндикатор
Світлодіодний індикатор кнопок відображає поточний стан звуку.
Коли індикатор кнопки в частині A горить зеленим кольором, означає, що відповідний
звук увімкнено. Коли індикатор вимкнений, означає, що відповідний звук вимкнено.

Зображення як приклад, коли ввімкнено індикатори MASTER, MIC 1, HDMI 2,
HDMI 3, відповідні аудіо
на. Індикатори MIC 2, HDMI 1, HDMI 4 вимкнені, відповідні звуки вимкнені.
Після натискання однієї кнопки Частини А індикатор кнопки Частини Б горить зеленим
кольором, що означає, що увімкнено відповідну звукову функцію. Коли індикатор
вимкнений, означає, що відповідна функція вимкнена.

Зображення як приклад, після натискання кнопки HDMI 1 індикатор HDMI
продовжує блимати, а індикатор AUDIO
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Кнопка ON увімкнена зеленим кольором, а індикатор кнопки AFV вимкнений, що означає, що звук HDMI 1 увімкнено, а AFV HDMI 1 вимкнено.

12.7.2. Етапи налаштування аудіо
Крок 1. Натисніть одну з частин A, щоб вибрати звук для конфігурації, світлодіодний індикатор кнопки буде продовжувати блимати, що
означає, що він доступний для налаштування.
Крок 2. Натисніть кнопку AUDIO ON із частини B, щоб увімкнути звук, потім світлодіодний індикатор стає зеленим, а натисніть кнопку AFV, щоб
встановити звук після відео, а світлодіодний індикатор стає зеленим. Двічі натисніть AUDIO ON / AFV, щоб вимкнути його, а індикатор також
вимкнеться. Натисніть кнопку VOL + / VOL-, щоб відрегулювати гучність звуку. Примітка: Кнопка AFV недоступна для MASTER.

Крок 3. Вибрана кнопка з частини А на кроці 1 все ще блимає, натисніть її ще раз, щоб завершити конфігурацію, і індикатор перестане блимати.
Або коли блимає кнопка Частини А, натисніть іншу кнопку із Частини А, щоб вибрати наступний звук, щоб сконфігурувати його таким же чином,
а коли закінчите всю конфігурацію звуку, натисніть ще раз блимаючу кнопку із Частини А, щоб закінчити всю конфігурацію та зупинити блимання
індикатор.

12.8. Без звуку
Комутатор має кнопку MUTE у рядку клавіатури PVW. Користувачеві швидко і легко натиснути кнопку, щоб головний звук
вимкнувся. Коли MUTE вмикається, світлодіодний індикатор блимає, що означає, що звук PGM відключається. Крім того, швидкість
MUTE можна встановити з меню (Відноситься до частини
12,8)

13. БІБЛІОТЕКА ЗМІ
13.1. Візерунок PVW та шаблон PGM
Комутатор може сам генерувати шаблони для PVW та PGM. Джерело шаблону PVW / PGM можна вибрати з кольорової панелі, чорної,
кольорової 1, кольорової 2 та зображення.

13.2. Визначений користувачем колірний зразок
Існує два кольорові візерунки Колір 1 і Колір 2 для визначення користувача. Користувач може встановити відтінок, насиченість та
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яскравість для формування кольорового малюнка для кольорів 1 і 2. Дивіться зображення нижче.

13.3. Налаштування зображення
Зображення як одне з джерел для PVW Pattern та PGM Pattern. Користувач може вибрати джерело зображення із зображення за замовчуванням, локального
зображення або захоплення зображення. Вибране зображення є останнім вибором із зображення за замовчуванням, Локального зображення та Зображення.

13.3.1. Зображення за замовчуванням
Зображення за замовчуванням - це зображення, попередньо встановлені в комутаторі. Користувач може використовувати поворотну кнопку, щоб вибрати одне із зображень із
зображення за замовчуванням як джерело для PVW або PGM. Всього 49 зображень за замовчуванням на вибір.

13.3.2. Місцевий образ
Локальні зображення - це зображення, які ви завантажуєте з USB-диска. Коли ви підключаєте USB-диск, a USB

значок

з'явиться внизу сторінки Статус / Меню. Список зображень з USB-диска можна переглянути

в меню. Виберіть одне зображення, щоб завантажити його в комутатор. Завантажене зображення буде вказане у списку медіа. Користувач може
натиснути поворотну кнопку, щоб вибрати завантажене зображення як джерело для PVW / PGM, вибравши опцію Вибрати. Користувач може
видалити завантажене зображення з меню. Можна імпортувати до 16 зображень. Дивіться зображення нижче.
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13.3.3. Захоплення зображення

Знімок знімка виходить із знімка екрана HDMI 1, HDMI 2, HDMI3, HDMI 4, Clean PGM, PGM. Зняте зображення буде перелічено у списку
носіїв. Підтримується до 16 захоплених зображень. Користувач може натиснути поворотну кнопку, щоб вибрати захоплене зображення як
джерело для PVW / PGM, вибравши опцію «Вибрати». Користувач може видалити зняте зображення з меню. Дивіться зображення нижче.

14. НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ

14.1. Мову
Введення системних налаштувань з меню для перемикання мови системи між англійською та китайською.

14.2. Налаштування вентилятора
Налаштування швидкості вентилятора охолодження для контролю температури та шуму комутатора. Є 3 варіанти, АВТО / ВИМК. / УВІМК.

За замовчуванням установка вентилятора знаходиться в режимі AUTO, що швидкість вентилятора регулюється автоматично
залежно від робочої температури вимикача. Якщо робоче середовище вимагає особливої тиші для спеціального додатка,
користувач може вимкнути вентилятор вручну з меню. А коли робоча температура комутатора підвищується і досягає заданого
значення (57 градусів Цельсія), слова внизу сторінки Статус / Меню перетворюються на оранжевий колір для попередження. А
коли робоча температура досягне 60 градусів Цельсія, вентилятор буде автоматично ввімкнено на високій швидкості, щоб швидко
охолодити процесор і одночасно перевести вентилятор в режим АВТО. Якщо комутатор працює в умовах високої температури,
автоматичне налаштування вентилятора не може задовольнити вимоги до охолодження,
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14.3. Скидання системи
- Скинути налаштування: відновити налаштування за замовчуванням, але залишатися частиною налаштувань, включаючи медіатеку, час, мережу, мову,
налаштування вентилятора та користувача.

- замовчуванням.
Скидання до заводських налаштувань: відновлення всіх налаштувань до заводських налаштувань за

14.4. Завантажити
Комутатор постачається з безкоштовним програмним забезпеченням для управління ПК. Користувач може підключити комутатор до
комп'ютера з ОС Windows через порт LAN, щоб мати дистанційне управління. Програмне забезпечення

і

користувач посібник

може

бути

завантажений

від

веб-сайт:

https://www.avmatrix.net/download/ , або через сканування нижче QR-коду в меню.

14.5. Версія
Перевірте версію програмного забезпечення комутатора, версію FPGA, версію MCU, версію друкованої плати.

14.6. Встановлення часу
14.6.1. Встановлення часу вручну
Користувач може встановити рік / місяць / день / годину / хвилину безпосередньо через меню. Формат часу можна встановити на 12h та 12h. За замовчуванням
встановлено 12 годин.

14.6.2. Синхронізація часу
Підключіть перемикач відео до ПК (ОС Windows) через порт LAN і використовуйте програмне забезпечення для пошуку перемикача
відео. Час буде автоматично синхронізовано після пошуку перемикача відео в мережі

14.7. Налаштування мережі
У меню є перемикач для DHCP. Коли увімкнено DHCP, комутатор може автоматично отримати IP-адресу після підключення
комутатора в мережі за допомогою DHCP.
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При вимкненні DHCP користувач може вручну встановити IP-адресу, маску підмережі, шлях шлюзу. IP-адреса комутатора за
замовчуванням - 192.168.1.215.

14.8. Налаштування користувача
Користувач може зберегти всі поточні налаштування в обліковому записі в комутаторі. Додавання нового облікового запису користувача, перейменування облікового запису,
перемикання між обліковими записами, видалення облікового запису або навіть користувач може імпортувати або експортувати обліковий запис на флеш-диск USB.

14.8.1. Новий
Додавання нового облікового запису користувача та збереження в ньому всіх поточних налаштувань. Введіть назву через віртуальну клавіатуру з меню.

14.8.2. Перейменувати
Перейменуйте ім'я поточного облікового запису користувача.

14.8.3. Перемикач
Перейдіть на інший збережений обліковий запис користувача, щоб зберегти налаштування легко та швидко. Тим часом, ім'я користувача буде
оновлено внизу сторінки Статус / Меню після перемикання.

14.8.4. Видалити
Видаліть збережений обліковий запис користувача, який більше ніколи не використовуватимете.

14.8.5. Імпорт
Імпортуйте поточний обліковий запис користувача та налаштування на флеш-диск USB.

14.8.6. Експорт
Експортуйте обліковий запис користувача та налаштування, збережені на USB флеш-диску.
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