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Druk op de REC knop onder het gewenste kanaal om te beginnen met opnemen
(de rode REC LED gaat aan). Druk ook weer op dezelfde REC knop om te
stoppen met opnemen (de rode REC LED gaat uit).

Opnemen video
OPNEMEN

Schakel de hoofdschakelaar

Schakel de camera en de lamp in
Druk op de kanaal knop 1 t/m 4 om het kanaal te kiezen. Druk op de CAM knop, om
de camera in te schakelen. De CAM knop LED wordt geel. Druk op de + knop van
LIGHT om de LED lamp in te schakelen. Verhogen en verlagen van de
lichtintensiteit kan je door op de + en – te drukken. Houd + of - lang in om over te
schakelen op het maximale of minimale licht intensiteit.

Als de externe voeding (100-220 VAC) werkt zal het laad niveau aangeven dat
de batterij wordt opgeladen. De status van de batterij wordt door de oplichtende
kleuren aangegeven. Als er geen externe voeding is zal er een LED knipperen.

Status van de batterij:
Knipperen = accu.
Continue = externe voeding.

Symbolen: Uitleg accu of
externe voeding spanning.

Selecteer
kanaal

LichtCamera

Selecteer View
Druk op de VIEW knop om door de view options te bladeren. Je kan één kanaal, PAP (Picture en Picture), PIP
(Picture in Picture) en QUAD selecteren. QUAD is alleen beschikbaar bij 4 kanalen. Om terug te komen bij één
kanaal. Druk op de kanaal knop in een PAP view.

2

Start & Stop recording.

Momentopname maken.

HOOFD MENU

Algemene bediening
Druk op MENU knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Gebruik de
pijltjestoetsen om door het menu te bladeren. Gebruik pijlen omhoog en omlaag
om te scrollen in hoofdmenu en selecteren van waarde's in submenu. Gebruik
pijlen links en recht om in submenu door te scrollen naar volgende Item.
Gebruik OK (1) om te selecteren of te bevestigen. Gebruik ESC om één niveau
terug te gaan of te annuleren.

In het menu komen
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Om in te loggen druk op MENU, druk twee keer op de rechte pijl totdat je op
Ok staat en druk op OK. U bent nu ingelogd. Druk nogmaals op MENU (2)
om in het menu te komen.
(De bediening kan ook gedaan worden zonder de toetsen folie,  maar door een USB-muis te gebruiken via één van de
usb porten. Het MENU roep je op door de rechter muisknop.)

Maak een momentopname van de video, selecteert het juiste kanaal en druk op
SNAP knop. De moment opnames worden opgeslagen op de harde schijf.

Moment opname

OPSTARTEN
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Afspelen van opgenomen bestanden
(1) Druk op de PLAY knop om bestanden te zoeken die je wilt afspelen

of ga naar MENU en selecteer Playback (1), druk op OK.

(2) Druk op OK om alle kanalen te selecteren.

(3) Selecteer 1 t/m 4 kanalen (afhankelijk van recorder). Gebruik de pijltjestoetsen
om door het menu te bladeren. Gebruik pijlen omhoog en omlaag
om te scrollen in hoofdmenu en selecteren van waarde in submenu.
Gebruik pijlen links en recht om in submenu door te scrollen naar
volgende Item. Kies een kanaal.

(4) Selecteer als type alleen Manual.

(5) Selecteer de tijds periode die u wilt afspelen. Blader met de rechtse
en linkse pijlen naar de tijd die je wilt veranderen. Verander met de
bovenste en onderste pijl de tijd.

(6) Druk op Search om de zoek resultaten te openen.
(6.1) Blader naar beneden naar het bestand dat u wilt open en druk

op OK om deze af te spelen

(7) Druk op Playback om alle bestanden af te laten spelen in de
geselecteerde tijds periode. Alle bestanden worden nu achter
elkaar afgespeeld.
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6.1

6.2

Plaats een USB stick of USB harde schijf in de DVR USB poort. Druk
op de Menu knop en blader naar Playback (1), druk op OK. Herhaal de
handelingen (2), (3), (4) & (5).

(8) Wilt u alle bestanden back-uppen zonder selectie? Ga dan nu naar
de knop Backup (8) en druk op OK.

(6) Wilt u een selectie maken van de bestanden die u wilt back-uppen.
Blader dan naar Search knop (6) en druk op OK.

(6.1) Blader naar beneden naar het bestand dat u wilt
back-uppen en selecteer deze met de FF knop (6.3).

(6.2) Select All om alle bestanden alle bestanden van één pagina
selecteren

Ga naar Backup (9) en druk op OK selecteer *avi bestand formaat (10)
en druk op OK.

Kopiëren van films (back-up)
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Moment opname (back-up)
Plaats een USB stick of USB harde schijf in de DVR USB poort. Druk
op de Menu knop en blader naar Snapshot Backup (11), druk op OK.

(12) Selecteer de tijds periode die u wilt afspelen. Blader met de
rechtse en linkse pijlen naar de tijd die je wilt veranderen.
Verander met de bovenste en onderste pijl de tijd.

(8) Wilt u alle bestanden back-uppen zonder selectie? Ga dan nu naar
de knop Backup (8) en druk op OK.

(6) Wilt u een selectie maken van de bestanden die u wilt back-uppen.
Ga naar het search menu en maak een selectie (zie uitleg nr. 6).
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ZOEKEN & AFSPELEN VAN BESTANDEN
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De interne overlay per kanaal is gebaseerd op 4 lijnen met tekst. Deze tekst kan bestaan uit datum, tijd,  kanaal naam, data
en eventuele vrije tekst. De overlay tekst is wit en kan worden gemarkeerd met een grijze achtergrond als meer contrast nodig
is. Elke overlay-lijn komt overeen met een functietoets op het toetsenbord.

F1 = Vrije tekst lijn met 36 tekens.
F2 = Vrije tekst lijn met 36 tekens.
F3 = Kanaal naam en vrije tekst lijn, totaal 36 tekens.
F4 = Datum, tijd & data lijn (duiker diepte, duiker tijd en nog veel meer).

Druk op F4 om de Datum, tijd & data overlay te verplaatsen.
F4 - Datum, tijd  & data

F4

Verplaats de text lijn met de pijltjes van het toetsenbord.
Verplaatsen overlay

F1 en F2 - Vrije text
Druk op F1 of F2 en type text of verwijder text met back space.

F3 - Kanaal naam
Druk op F3 om het kanaal te verplaatsen en het toevoegen /  verwijderen van text
na de kanaal naam.

F2F1 Backspace

F1 en F2  - Verbergen / tonen
Druk op CTRL-F1 of CTRL-F2 om de overlay te verbergen of te tonen.

F1CTRL

F3

Druk F1 om
text te typen

Druk op F4
om te verplaatsen

Druk op F3
om te verplaatsen Vrije text

Beweeg text lijnen
met keyboard pijlen

2014-06-20 14:36:21  25.7m

F2 free text line

F1 free text line

CH 01 Diver 1

Druk F2 om
text te typen

OVERLAY INSTELLEN
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F3 Kanaal naam veranderen

F3 Kanaal naam & F4 datum tijd - Verbergen / tonen
Om de kanalen F3 en F4 te verbergen of te tonen, ga naar Main Menu
(1) →  Setup (2) → Video (5). Scroll naar de Show Name (7) om de
kanaal F3 te verbergen of te tonen. Scroll naar de Show Name (8) om
de kanaal F4 te verbergen of te tonen.

Hoofdletter keyboard Speciaal keyboard

Numeriek keyboard Letter keyboard

De volgende virtuele keyboard's zijn beschikbaar:
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(De bediening kan ook gedaan worden door de muis te gebruiken. Gebruik de rechter
muis knop om één niveau terug te gaan.)
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Om de kanaal naam te veranderen, ga naar Main Menu (1) →  Setup
(2)  →  Video  (5).  Scroll  naar  de  Name  (6)  om  de  kanaal  naam  te
veranderen, gebruik hiervoor het virtuele keyboard.

Om donkere achtergrond toe te voegen of te verwijderen, ga naar Main
Menu (1) →  Setup (2) → Setup (3). Scroll met de linkse of rechtse pijl
naar de Background (4). Selecteer of deselecteer met OK.

Donkere achtergrond overlay
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(De bediening kan ook gedaan worden zonder de toetsen folie,  maar door een USB-muis
te gebruiken via één van de usb porten. Het MENU roep je op door de rechter muisknop.)

6
7

8

Virtuele keyboard
Om text te veranderen gebruik hiervoor het virtuele keyboard.

(9) Selecteer het icoon        en druk op OK om het virtuele keyboard
pop-up menu te openen. Selecteer de waarde door te scrollen met de
pijltjestoetsen en druk op OK.

Druk langer als 2 seconden op de FF knop om een andere virtuele
keyboard's te openen. U kunt door 4 verschillende virtuele keyboards
scrollen.

(10) Gebruik de backspace om een waarde te verwijderen.
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