XIN-SD-0104
HARDDISK RECORDER SERIES

1

Camera selectie toetsen
1 t/m 4

Door indrukken van een specifieke camera selectie toets wordt vervolgens het desbetreffende camerabeeld beeldvullend weergegeven.
Toetsen 1 tot en met 4 worden ook gebruikt voor het invoeren van toegangscodes.
Ook kan men hiermee de kleuren weergave per camera veranderen door de
desbetreffende toets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.

2

HDD Led

Deze brandt als de recorder de beelden opneemt of als u aan het zoeken bent.

3

Alarm Led

Deze geeft aan of er een alarm uitgang of de pieper geactiveerd is.

4

Netwerk Led

Deze brandt als er een verbinding met een netwerk is via Ethernet.

5

Clip Copy Led

Deze brandt als men een video archief maakt.

6

Power Led

Deze brandt als de unit aan staat.

7

Panic toets

Door op de paniek knop te drukken worden alle camera’s in de paniek mode opgenomen
en wordt er een weergegeven in het beeld. Door nogmaals te drukken gaat het systeem
weer verder met normale opnames.

8

Alarm toets

Hiermee reset u een actief alarm en de pieper. Tevens laat het systeem het event log zien.

9

Clip Copy toets

Hiermee kunt u een video archief maken.

10 Zoom / PTZ toets

Hiermee kunt u digitaal inzoomen in het videobeeld en als u deze knop langer dan 3
seconden ingedrukt houdt komt u in de PTZ (Pan Tilt Zoom) mode. Dan kunt u met de pijl
toetsen de PTZ camera bewegen.

11 Display / Spot toets

Voor de beeldselectie PIP of quad (2x2) in live en afspeelmode. Door 3 seconden of langer
te drukken kunt u instellen welke camera’s er op de spotmonitor te zien zijn.

12 Group / Sequence toets

Deze knop geeft in het live scherm de mogelijkheid om de naar de volgende cameragroep
te gaan. Door 3 seconden of langer te drukken kunt u een sequence starten.

13 Playback toets

Hiermee gaat u naar de afspeelmode en weer terug naar live. Als u in één van de
multischerm formaten zit dan gaat u naar de Triplex mode (live, opname en afspelen
tegelijkertijd).

14 Menu / Cameo toets

Voor toegang tot het menu (Het kan zijn dat u hier een wachtwoord moet invoeren). Deze
knop werkt in de live mode, de afspeelmode en de PTZ mode. Door 3 seconden of langer
te drukken komt u in de cameo mode. Een gele rand om het camera vak geeft de actieve
cameo aan. Met de pijl toetsen kunt u navigeren tussen de cameo vakken. Door op het
gewenste camera vak te drukken komt dat signaal in het geselecteerde cameo vak.

15 Pijl toetsen

Voor navigatie in menu’s, PTZ sturing en in de afspeelmode om de verschillende vooruit en
achteruit afspeelsnelheden te selecteren.

16 Play / Pause toets

In de live mode wordt het huidige scherm stilgezet. In de afspeelmode worden de beelden
met een normale snelheid afgespeeld, nogmaals indrukken pauzeert het beeld.
In menu’s bevestigd u hiermee instellingen.

17 USB connector

Hier kunt u een USB pen, harddisk of brander op aansluiten voor het extern opslaan van
opgenomen beelden. Tevens een USB muis voor het bedienen van de recorder.
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Actie

Handelingen

Directe weergave

Druk op de toets Playback (13). Selecteer alle kanalen of 1 van de camera’s. Met de pijl
toetsen (15) en de Play/Pause toets (16) kunt u nu de gewenste afspeelmanier bepalen.

Weergave oudste opname

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Ga naar de eerste. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren
met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).

Weergave laatste opname

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Ga naar de laatste. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren
met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).

Zoeken op Datum/Tijd

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Ga naar de Datum/tijd. Druk op de Play/Pause toets (16), nu kunt u een
datum en een tijd invoeren en weer op de Play/Pause toets (16) drukken. Nu kunt u
beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een
multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).

Zoeken op gebeurtenissen

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Gebeurtenislogzoekactie. Selecteer optie en daarna op welke gebeurtenis u
wilt zoeken en in welke periode. Selecteer een gebeurtenis. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de
Display/Spot toets (11).

Zoeken met de opnametabel Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Opnametabel zoeken. Ga met behulp van de pijl toetsen (15) naar het
gewenste tijdstip. Met de afspeelknoppen onderaan in het venster kunt u de gewenste
afspeelmanier bepalen.
Zoeken met de kalender

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Kalenderzoekactie. Selecteer vervolgens de juiste maand, dag en tijdstip en
bevestig met de Play/Pause toets. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren
met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).

Zoeken op beweging

Voordat u de bewegingzoekactie kunt gebruiken moet u eerst het weergegeven beeld aanpassen zodat er maar één camera wordt weergegeven. Anders kunt u de bewegingzoekactie
niet selecteren. Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer
m.b.v. de pijl toetsen (15) Bewegingzoekactie. Selecteer vervolgens optie, hier kunt u een
begin en eind periode instellen voor de bewegingzoekactie en kunt u bij zone aangeven waar u
in het beeld op beweging wil zoeken. Selecteer een beweging. Nu kunt u beginnen met
afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen
met de Display/Spot toets (11).

Zoeken op text-in

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Tekst-in zoekactie. Hier krijgt u een overzicht van alle tekst-in gebeurtenissen,
selecteer optie om een specifieke periode, camera en zoektermen in te vullen. Hieruit komt een
lijst met gebeurtenissen die u kunt selecteren. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera
selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot
toets (11).

Filmfragment archiveren

Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl
toetsen (15) Clip kopieren. Selecteer de juiste periode en camera’s. Geef de periode aan,
welke camera’s en of u een wachtwoord wilt gebruiken voor dit bestand. Tevens kunt u hier de
keuze maken waar u wilt archiveren (interne brander of USB apparaat).

