Bedienings Knoppen ECOR264-8F/D2 / 4F/D2

Gebruikers Handleiding

15 Voedings LED: Dit LED aan geeft aan dat de recorder spanning heeft.
16 Alarm LED: Dit LED aan geeft aan dat de Alarm ingangen actief zijn.
17

HDD LED: Dit LED aan geeft aan dat de HDD actief is.

18

Network LED: Dit LED aan geeft aan dat het Network actief is.

Beschrijving van de op beeld verschijnende Hoofdmenu functies
1
2

DVD+RW: DVD+RW brander alleen voor het exporteren van beelden. (Alleen voor
de D modellen)
◄◄/◄I : Versneld achteruit spelen of het achteruit spelen van een volbeeld,
afhankelijk van de afspeel mode .

3

◄/ II: Achteruit afspeel of pause knop

4

►/ II: Vooruit afspeel of pause knop

5
6

►►/I►: Versneld vooruit spelen of het vooruit spelen van een volbeeld, afhankelijk van
de afspeel mode
Enter knop / Pijl knoppen: menu bedienings knoppen voor de bediening van de
recorder zonder muis.

1

2

3

4

1

Express menu (Hoofdstuk 4.2)

2

Camera menu (Hoofdstuk 4.3)

5

7

Menu/ESC: Voor het starten en stoppen van het menu

3

Opname & Afspelen menu (Hoofdstuk 4.4)

8

USB 2.0 (voorzijde): Aansluiting voor USB muis of USB geheugen stick voor
updates

4

Alarm & event menu (Hoofdstuk 4.5)

9

10
11

12
13
14

Kanaal knoppen 1~8 (1~4):
5
- Druk op de kanaal knop (CH1~CH8) / (CH1~CH4) voor het weergeven van de camera - - Druk kanaal knop nogmaals om in te zoomen.
6
Live: Geeft de live beelden weer / stopt het weergeven van het afspelen
7
View: Druk deze knop voor het schakelen tussen 4x en PIP (Picture In Picture), vol
beeld en 9 x (alleen de ECOR 8).
8
Note: 1. PIP beeld is alleen mogelijk in Live mode.
2. Deze knop wordt ook gebruikt voor de BNC en VGA selectie bij de instellingen.
9
SEQ: Sequence mode aan/uit
Search: Start het zoek menu voor het afspelen vande opgenomen beelden.
Copy: Start het export menu

6

7

8

9

10

Schema menu (Hoofdstuk 4.6)
Netwerk menu (Hoofdstuk 4.7)
Disk menu (Hoofdstuk 4.8)
Beeld menu (Hoofdstuk 4.9)
Systeem menu (Hoofdstuk 4.10)

10 Informatie menu (Hoofdstuk chapter 4.11)
P/N: 4605XECR04002AR_Ver.A

Bediening
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1. Monitor weergave formaten

6. Zoeken

De monitor heeft de mogelijkheid voor het weergeven van volbeeld, PIP, een 4,6,of 9
multi beeld (PIP alleen bij live beelden, en de 6 en 9 beelden alleen bij gebruik van een
ECOR 8 recorder. Tevens kunt u een sequence programeren.

Druk op de SEARCH knop voor het openen van het zoek menu.

Het wisselen van de verschillende weergave formaten
Druk (herhaaldelijk) op de VIEW knop, tot het gewenste beeldformaat (als hierboven
vermeld) verschijnt.

Kies vervolgens een van de onderstaande zoek methodes:

Volbeeld:
Selecteer een van de camera ingangen doormiddel van de kanaal knoppen 1 ~ 4
(ECOR4) resp. 1~ 8 (ECOR8)
Sequence (automatisch schakelen, alleen beschikbaar in de in live mode)
Druk op de SEQ knop voor het starten of stoppen van deze functie.

2. Menu start
Klik op de MENU knop (bedienings knop 16) voor het openen van het hoofdmenu, de
bediening van het menu gebeurt via de muis of de pijlknoppen (bedienings knop 18)
3. Helderheid – Contrast – Kleur
Helderheid, contrast en kleur kan per kanaal ingesteld worden. Selecteer het camera
menu (2de icon van links) en open de optie „Video adjust“. Verander de waarden via de
muis of de pijlknoppen (welke zich rond de ENTER knop bevinden). Na de aanpassing
van de waarden verlaat u het menu door het 3 x indrukken van de MENU knop of klik met
de muis op het kruisje (in de rechter bovenhoek).

4. Opname
De opname zal direct starten nadat de recorder zich volledig heeft opgestart; er is geen
afzonderlijke opname LED of „REC“ knop.
5. Afspelen
Start het afspelen van de laatste opname doormiddel van het indrukken van de PLAY
knop (Snelle afspeel functie moet geactiveerd zijn!).
Versneld vooruit of achteruit afspelen:
Gebruik de „versneld“ knoppen om de video beelden versneld (tot x 32 of minuten
stappen) vooruit en achteruit te spelen
Pause:
Druk op </II of >/II om het beeld tijdens het afspelen te bevriezen.

Via het hoofdmenu selecteerd u het Zoek Icon (2de van rechts).

- Zoeken via tijd/datum
Geef een begin tijd en datum van waar u de beelden wilt bekijken en klik op SEARCH.
Na het vinden van de geselecteerde tijd en datum zal de recorder deze automatisch via
de monitor afspelen.
-Zoeken via een event
Selecteer de juiste camera, tijd en datum. De „Event“ zoek mogelijkheden zijn Alarm,
beweging, video los, en systeem events. Klik op SEARCH waarna de recorder de
betreffende lijst van events zal weergeven, selecteer de juiste „Event“ en klik op PLAY.
Na het vinden van de geselecteerde „Event“ zal de recorder deze automatisch via de
monitor afspelen.
- Zoeken via beweging
Selecteer de juiste camera, tijd en datum. Wanneer gewenst kunt u een bewegingsveld
selecteren (waarbinnen de beweging moet hebben plaats gevonden) druk hiervoor op
SET GRID. Bevestig de selectie door op SEARCH te klikken, waarna de recorder de lijst
met bewegingen weergeeft. Selecteer de juiste „beweging“ en klik op PLAY.
Na het vinden van de geselecteerde „beweging“ zal de recorder deze automatisch via
de monitor afspelen.
- Snapshot search
Selecteer tijd en datum samen met de zoek richting, tijd interval en relevante camera.
Bevestig uw selectie door op ZOEKEN te drukken. De monitor zal automatisch naar het
beeld stand gaan en de gekozen snap shots van de gekozen camera weergeven. Klik op
de snapshot om deze weer te geven.
7. Archiveren van videobeelden
Steek een USB stick in de USB ingang (voorzijde van de recorder) of een DVD in de DVD
brander (alleen voor de DVD versies van de ECOR). Druk op de COPY knop (in de live
mode) voor het openen van het kopieer menu.
Geef een start en eind tijd en camera kanaal in van de te archiveren video data en druk
op ARCHIVE om de archivering van de video data te starten.
Wanneer u de „player software“ heeft meegekopieerd kunt u via deze software de
opgenomen beelden (via een PC bekijken).
Voor het verlaten van dit menu drukt u meedere malen op de MENU knop of klik met de
muis op het kruisje (in de rechter bovenhoek).

