
BEKNOPTE STARTERSGIDS

[4, 8, 16] HRDP H.264 Digitale Video Recorder
Performance Series

LED STATUS INDICATOR

ENTER / VERLATEN TOETSEN

Power Lichtje brandt wanneer stroom geleverd wordt aan de DVR. 

HDD Knippert waneer toegang wordt verkregen tot de harde schijf. 

Opnemen Knippert wanneer live beeldmateriaal wordt opgenomen. 

Netwerk Knippert wanneer de DVR verbonden is met een netwerk. 

HDD 
Temp.

Lichtje brandt wanneer temperatuur van HDD toeneemt boven het 
aanvaardbare bereik.  

Enter Gegevens invoeren, selecties maken en pop-up menu’s openen.

RICHTINGSTOETSEN EN PLAYBACK TOETSEN

Live Ga naar PTZ modus.

PTZ Pas zoom aan, focussen en iris op een PTZ-kanaal.

Zoeken Playback (opnieuw afspelen) van opnames starten in omgekeerde 
richting. Druk opeenvolgend om de snel terugspoelsnelheid te 
veranderen.  

Live Start playback van de laatste opnames. 
(Het systeem zal standaard opnames zoeken van de afgelo-
pen 30 seconden. Indien geen opnames werden opgeslagen 
dan zal het systeem het laatste bestand opnieuw afspelen. )

PTZ Zoom aanpassen, focussen en iris op een PTZ-kanaal.

Zoeken Start opnieuw afspelen van opnames. Druk achtereenvol-
gens om de snel vooruit snelheid te wijzigen. 

Navigatie Naar boven bewegen.

PTZ Beweeg het gezichtspunt van de camera omhoog. 

Navigatie Naar rechts bewegen.

PTZ Beweeg het gezichtspunt van de camera naar rechts. 

Zoeken Speel opgenomen videobeelden af.  Wanneer achtereenvolgens 
ingedrukt zal de zoeken functie in schijven van 30 minuten vooruit 
bewegen.

Zoeken-
Pauze 

Een frame vooruit gaan.

Navigatie Naar links bewegen.

PTZ Beweeg het gezichtspunt van de camera naar links.

Zoeken Opgenomen beeldmateriaal in omgekeerde richting afspelen. Wan-
neer achtereenvolgens ingedrukt zal de zoeken functie in schijven 
van 30 minuten achteruit bewegen.

Zoeken-
Pauze

Frame achterwaarts

Navigatie Naar beneden bewegen.

PTZ Beweeg het gezichtspunt van de camera naar beneden.

Gebruiksmodi:  live-modus, live freeze-modus, zoekenmodus, zoeken-pauze modus, 
navigatiemodus en PTZ- modus.

FUNCTIETOETSEN

NUMERIEKE TOETSEN EN REC (OPNEMEN)

Numeriek In live-en zoekenmodi, druk om dat kanaal in volledig scherm te bekijken.

Live Live kanalen bevriezen. 

Live Freeze Live view hervatten.

Zoeken Playback kanalen pauzeren.

Zoeken Pauze Playback hervatten.

ROTER-
EN

Roteer door de overblijvende kanalen in de huidige displaymodus 
of roteer de displayconfi guratie.  

PRESET In PTZ-modus, druk om preset (vooraf instellen) functie te gebrui-
ken.

SET-UP Open het set-up menu.

POWER Ingedrukt houden tot de DRV afsluit of opstart.  

LIVE Verander de displaymodus.  Display schakelt in de volgende 
volgorde wanneer de LIVE-toets opeenvolgend iwordt ingedrukt: 
(Single > 4 > 9 > 16 > PiP > Single > 4 > 9 ...split-screen modus)

Opnemen In live-modus, druk om onmiddellijk opnemen van alle kanalen te starten. 

Verlaten Terugkeren naar vorige modus of menu, zonder op te slaan.

ZOEKEN Open het zoekmenu.

FOCUS In PTZ-modus, druk om focusfunctie te gebruiken.

Gebruik de              toetsen om aan te passen.

BACK-UP In live-modus, druk om back-up menu te openen.
In de zoekenmodus,

Eén keer drukken om de starttijd voor back-up in te stellen.
Twee keer drukken om de eindtijd in te stellen en back-up uit 
te voeren. 

•
•

ZOOM In PTZ- modus, druk om PTZ- zoomfunctie te gebruiken.

Gebruik de              toetsen om aan te passen.

KEY Log de huidige gebruiker uit.  Gebruik dit om  toevallige of niet- 
toegestane systeemveranderingen te voorkomen. 

IRIS In PTZ-modus, druk om de IRIS-functie te gebruiken.                                                                                         

Gebruik de                 toetsen om aan te passen. 
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Verbind de camera’s met de video inputs, en indien van toepassing, verbind 
PTZ-camera besturingslijnen met RS485 connector. 

Verbind de hoofdmonitor met de VGA-monitor output of MAIN-out. 

Indien van toepassing, verbind de analoge monitors met looping video outputs. 

Indien van toepassing, verbind de monitor met de SPOT video output.

Indien van toepassing, verbind de sensors met de alarmsignaal inputs.

Indien van toepassing, verbind alarmapparaten zoals zoemers met alarmsig-
naal outputs.

Indien van toepassing, verbind de externe besturingen met de RS232 connec-
tor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wanneer de HRDP Performance Series DVR voor de eerste maal opgestart wordt, duurt 

het opstarten ongeveer 90 seconden. Na het opstarten, zal een set-up venster verschijnen. 

Gebruik dit set-up venster om de basisinstellingen van het systeem te confi gureren en 

de harde schijven te formatteren. Wij raden u aan om het systeem te herstarten wanneer 

instellingen veranderd worden. .

VIDEO FORMAAT:  NTSC/PAL

DATUM FORMAAT: AZIË (YYYY/MM/DD), VS (MM/DD/YYYY) en EURO (DD/MM/YYYY).

DATUM:  Vul de correcte datum in.

TIJD:  Vul de correcte tijd in.

TIJDZONE:  Stel de plaatselijke tijdzone in.

Zomertijd (DTS):  Selecteer om zomertijd te gebruiken, schakel deze toggle optie aan. 

Wanneer meer dan één HRDP Performance Series DVR geïnstalleerd werd in dezelfde locatie, 

gebruik dan één afstandsbediening om meerdere DVR’s te gebruiken. U dient de ID van de 

afstandsbediening te veranderen zodat deze ID overeenstemt met de ID van de DVR. 

Volg deze instructies om de ID van de afstandsbediening te veranderen: 

0p de DVR
Ga naar SYSTEM > SYSTEM CONFIGURATION.

Vul het gewenste DVR-ID nummer in.

Op de afstandsbediening
Houd de ID-toets op de afstandsbediening ingedrukt en vul het gewenste DVR-ID num-

mer in om de overeenstemmende DVR te gebruiken. 

Opmerking  De DVR –ID dient ingegeven te worden als twee nummers op de afstandsbedi-

ening. Daarom dient u 00 in te vullen voor de DVR-ID 0 en 01 voor 1. 

1.
2.

3.

Indien van toepassing, verbind een luidspreker en een microfoon naar de 
audio input en output.

Verbind een netwerkkabel naar de netwerkpoort.

Schakel de verbonden uitrusting aan. 

Verbind de stroomtoevoer met de DVR.

8.

9.

10.

11.
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