Bedienings knoppen

EMV 200 Gebruikers handleiding
Menu ingang

1)

SD Card

SD kaart opname

1) Playback

Afspeel menu openen

2)

IR DA

IR ontvanger voor IR afstands bediening

2) Configurations

DVR Instellings menu openen

3)

Alarm/RS-232

Alarm ingangen 1 & 2 en RS-232 aansluiting via breakout kabel

4)

Power

Spannings LED geeft aan dat de machine aanstaat

5)

Ethernet

Aansluiting van een netwerk kabel

1)

GPS Ant.

Aansluiting van een GPS antenna

2)

12VDC

Aansluiting 12 V spanning

3)

Video/Audio

Aansluiting van video en audio signalen via breakout kabel

4)

USB

USB aansluiting voor een USB muis voor lokale bediening

Beschrijving van het on-screen configuratie menu (control bar)

1)

Camera

Individuele camera instellingen

2)

Record

Opname instellingen

3)

Alarm/GPS

Configuratie van alarm contacten en functies en GPS instelling

4)

Date/Time

Tijd/datum instelling

5)

Display

Instelling van display functies, sequentie, OSD etc.

6)

Network

Netwerk instellingen

7)

System

Instelling van algemene systeem parameters

8)

Information

Display DVR systeem informatie
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Beschrijving van het on-screen hoofd menu (control bar)

ZOEKEN VAN OPGENOMEN BEELDEN
Klik rechter muis knop voor het openen van het Hoofdmenu, selecteer SEARCH om het zoek menu te
openen.
Beeld mogelijkheden
Klik om te kiezen welke beeld layout u wilt selecteren.

-

Zoeken op tijd
Selecteer datum en tijd voor het ingeven van de juiste start tijd. Klik op de PLAY knop om het
zoeken te starten. De DVR zal direct beginnen met het afspelen van de video.

Informatie
Klik om de informatie te krijgen van bijv. Netwerk, HDD etc.

-

Event zoeken
Selecteer tijd en datum. In de EVENT lijn, selecteer welke event type(s) u wilt zoeken (alarm,
video loss of spanning aan). Klik op APPLY TO knop om de cameras te selecteren die in het
zoeken meegenomen moeten worden. Klik de SEARCH knop om het zoeken te starten. De zoek
uitslagen worden in een lijst weergegeven. Selecteer het geschikte event en klik op PLAY knop
aan de onderkant van het menu. De monitor schakelt automatisch om naar het modus „Afspelen“
en de weergave start vanaf de geselecteerde positie.

-

GPS Snelheid zoeken
Selecteer tijd en datum. Selecteer bij DISPLAY UNIT de gevraagde snelheid display: KMH
(kilometers per uur) of MPH (miles per uur). Selecteer het zoek formaat in Less than (Minder
dan), More Than (Meer dan), Inside Range (Binnen het Gebied) en Outside Range (Buiten
het Gebied). Stel de maximale GPS snelheid die gezocht moet worden in en klik op SEARCH
knop om het zoeken te starten. De zoek uitslagen worden in een lijst weergegeven. Selecteer het
geschikte event en klik op PLAY knop aan de onderkant van het menu. De monitor schakelt
automatisch om naar het modus „Afspelen“ en de weergave start vanaf de geselecteerde positie

-

GPS Grenzen zoeken
Selecteer tijd en datum. Selecteer de GPS grens type (cirkel of rechthoek). Selecteer het zoek
mode (binnen of buiten de grenzen). Wanneer het grens type een cirkel is, stel de centrum
breedtegraad (latitude), de centrum lengtegraad (longitude) en de radius (Km of Mi) in. Wanneer
het grens type een rechthoek is, stel de links boven breedtegraad (latitude) / lengtegraad
(longitude) en de rechts onder breedtegraad (latitude) / lengtegraad (longitude) in. Klik de
SEARCH knop om het zoeken te starten. De zoek uitslagen worden in een lijst weergegeven.
Selecteer het geschikte event en klik op PLAY knop aan de onderkant van het menu. De monitor
schakelt automatisch om naar het modus „Afspelen“ en de weergave start vanaf de geselecteerde
positie.

Audio
Klik hier om te kiezen tussen de verschillende audio kanalen.

Versneld achterwaarts
Klik hier voor het versneld achteruit afspelen.

Afspelen
Klik hier voor het starten van de playback.

Versneld vooruit
Klik hier voor het versneld vooruit afspelen.

Zoeken
Klik hier voor het openen van het zoek menu.

Archiveren
Klik hier voor het openen van het kopieer menu.

Zoom
Klik hier voor het activeren van de zoom functie 2x of 4x zoom.

Uit
Klik hier om de hoofd menu te verlaten.

KOPIEER / ARCHIVEER VIDEO DATA
Steek een USB-stick in de USB poort.
Klik op ARCHIVE knop in het hoofdmenu om het archiveer menu te openen.
Selecteer start en eind datum/tijd en kies de cameras die gearchiveerd moeten worden.
Selecteer PLAYER om ook de afspeel software naar USB te kopiëren.
Klik op COPY knop om het archiveren naar USB te starten.
Klik op LIVE VIEW knop om terug te gaan naar het live beeld.

