Bedienings knoppen EMV 400 Gebruikers handleiding
Beschrijving van het on-screen instellings menu (control bar)
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Nr. Menu

Manual

1)

Camera Instellingen

Hoofdstuk 4.2

2)

Opname Instellingen

Hoofdstuk 4.3

3)

Alarm / GPS Instellingen

Hoofdstuk 4.4

4)

Datum / Tijd Instellingen

Hoofdstuk 4.5

Hoofd monitor voor het weergeven van de live en opgenomen beelden en ook voor het weergeven van het on
screen menu, deze is gelijk als de uitgang op de achterzijde, en kunnen gelijktijdig gebruikt worden

5)

Display Instellingen

Hoofdstuk 4.6

6)

Netwerk Instellingen

Hoofdstuk 4.7

HDD slot

Vergrendeling de HDD

7)

Systeem Instellingen

Hoofdstuk 4.8

Systeem status
LED

Geeft de status van het systeem aan:

8)

Informatie Menu

Hoofdstuk 4.9

LED „SYS“

HDD Vol, HDD / systeem temperatuur, fan fout

LED „HDD“

HDD power off, HDD fout

LED „Copy“

LED ON geeft aan dat de machine data aan het kopieren is

LED „LAN“

LED ON geeft aan dat het netwerk actief is

LED „REC“

LED ON geeft aan dat de opname actief is

LED „PWR“

LED ON geeft aan dat de machine aanstaat

1)

USB 2.0 Poort

USB poort voor het aansluiten van een USB stick, voor het kopieren van beelden of updaten van de Firmware

2)

IRDA

Actieve IR ontvanger

3)

HDD tray

Voor de HDD caddy inclusief de harde schijf

4)

Audio uitgang

Verbind deze uitgang met de lijn level ingang van uw versterker deze is gelijk als de uitgang op de achterzijde en
kunnen gelijktijdig gebruik worden

5)

Hoofd monitor
uitgang

6)
7)
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Beschrijving van het on-screen afspeel menu (control bar)

Menu ingang: kies tussen het afspeel menu (Playback) of het instellings menu (Configurations). Voor
de instellingen raadpleeg hoofdstuk 4 van de handleiding.
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Nr.

Menu

Beschrijving

1)

Beeld mogelijkheden

Klik om te kiezen welke beeld layout u wilt selecteren

2)

Informatie

Klik om de informatie te krijgen van bijv; Netwerk, HDD etc…

3)

Audio

Klik hier om te kiezen tussen de verschillende audio kanalen 1, 2, 3, 4 of geen audio

4)

Versneld achterwaarts

Klik hier voor het versneld achteruit afspelen

5)

Afspelen

Klik hier voor het starten van de playback

6)

Versneld vooruit

Klik hier voor het versneld vooruit afspelen

7)

Zoeken

Klik hier voor het openen van het zoek menu (voor meer details zie hooofdstuk 3.4 van de handleidingl)

8)

Archiveren

Klik hier voor het open van het kopieer menu (voor meer details zie hoofdstuk 3.5 van de handleiding)

9)

Zoom

Klik hier voor het activeren van de zoom functie 2x / 4x zoom

10)

Uit

Klik hier om de afspeel opties te verlaten

Bediening

EMV 400 Gebruikers handleiding

ZOEKEN VAN OPGENOMEN BEELDEN

4. GPS Grenzen Zoeken:

Klik rechter muis knop voor het openen van het Hoofdmenu, selecteer Afspelen om het Zoek Menu te openen.

Klik op GPS Grenzen knop om deze optie te starten.

1. Zoeken op tijd:

Van: Selecteer start datum en tijd
Tot: Select eind datum en tijd.

Speel af van: Selecteer datum en tijd voor het ingeven van de juiste start tijd. Klik op “Afspelen” knop om het zoeken te
starten. De DVR zal direct beginnen met het afspelen van de video. Wanneer er op deze tijd geen video beschikbaar is zal
de DVR beginnen met het afspelen van het eerst volgende beschikbare video. Wanneer er in het zoek afspeel menu op stop
geklikt wordt zal men terug keren naar het zoek menu.
Opname Tijd (Start): Geeft de eerst beschikbare data op de HDD weer.
Opname Tijd Time (Eind): Geeft de laatst beschikbare data op de HDD weer.
2. G Sensor Zoeken:
Klik op de G Sensor knop om deze optie te starten.
Van: Selecteer start datum en tijd
Tot: Select eind datum en tijd.
Selecteer het zoek formaat in Minder dan, Meer dan, Binnen het Gebied en Buiten het Gebied.
Waarde: Stel de G-sensor waarde in. Wanneer dit een gebied betreft geef dan de uiterste waarde in.

GPS Grens Type: Stel de GPS grens type in, selecteer cirkel of rechthoek.
Zoek Mode: Selecteer of u binnen of buiten de grenzen wilt zoeken.
Centrum Breedtegraad: Stel de breedtegraad in wanneer het grens type een cirkel is.
Centrum Lengtegraad: Stel de lengtegraad in wanneer het grens type een cirkel is.
Radius: Wanneer de GPS grens type een cirkel is, kunt u de optie radius gebruiken, u geeft hier “Km” of “Mi” als radius
eenheid in.
Links boven Breedtegraad: Stel de links boven Breedtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Links boven Lengtegraad: Stel de links boven Lengtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Rechts onder Breedtegraad: Stel de rechts onder Breedtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Rechts onder Lengtegraad: Stel de rechts onder Lengtegraad in wanneer het grens type rechthoekig is.
Klik op ZOEKEN knop het het zoeken wordt gestart.
5. Event Zoeken:
Klik op de Event knop om deze optie te starten.

Klik op ZOEKEN knop en het zoeken wordt gestart.

Van: Selecteer start datum en tijd
Tot: Select eind datum en tijd.

3. GPS Snelheid Zoeken:

Selecteer welke event type(s) u wilt zoeken. Kies alarm, video loss of spanning aan.

Klik op de GPS knop om deze optie te starten.

Klik op Kopieer naar knop om de cameras te selecteren die in het zoeken meegenomen moeten worden.
Klik op de Zoeken knop om het zoeken te starten. De zoek uitslagen worden in een lijst weergeven.

Van: Selecteer de start datum en tijd.
Tot: Selecteer eind datum en tijd.
Display Eenheid: Wanneer de snelheid is opgenomen via de GPS ontvanger, moet de gevraagde snelheid display
ingesteld worden op “KPH” of “MPH” als GPS snelheid. Wanneer “MPH” gekozen word , zal de display miles per uur
aangeven.
Selecteer het zoek formaat in Minder dan, Meer dan, Binnen het Gebied en Buiten het Gebied.
Max Snelheid: Stel de maximale GPS snelheid die gezocht moet worden in. Wanneer dit een gebied betreft geef dan de
uiterste waarde in.
Klik op ZOEKEN knop en het zoeken wordt gestart.

Vorige Pag.: Ga naar de vorige pagina.
Volgende Pag.: Ga naar de volgende pagina.
Afspelen: Afspelen van het gekozen Event.
Verwijder: Verwijder het gekozen Event.
Klik op de Terug knop voor het vorige menu niveau.
KOPIEER / ARCHIVEER VIDEO DATA
Klik op de rechter muis knop om het hoofdmenu te openen, selecteer “Afspelen” en klik op de optie Archiveer Menu.
Archiveer naar USB:
Camera:
cameras.
Player:
data op uw pc).
Start Datum/Tijd:
Eind Datum/Tijd:
Data Grote:
Kopieer Nu:

Kies de cameras die gearchiveerd moeten worden. Of kies “Selecteer Alle” voor het selecteren van alle
Selecteer de mogelijkheid voor het downloaden van de player (deze is nodig voor het afspelen van de
Selecteer de start datum/tijd
Selecteer de eind datum/tijd.
Geeft aan wat de verwachte data groote zal zijn van deze tijds periode.
Druk “Copy” knop om het archiveren naar USB te starten.

Klik op de Live Beeld knop om terug te gaan naar het live beeld.

