
Kontrol Modul

Media Port (venstre side)

1    Start / Stop video optagelse

2    JPEG Snapshot 

3    Pause Video optagelse eller afspilning

4    Tilbage spol  yideo optagelse

5    Afspil video

6    Fremad spoling på optagelse

7    Stop video optagelse eller afspilning

8    Digital zoom
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vCam-5 - Quick Guide

Systemet leveres med:

- SD kort

- USB stik

- 230 V ladekabel

- 12V DC ladekabel

- Slæde

- CD med bruger håndbog  & software

- Taske til værktøj

Sikring – Husk at kontrolere at der er en 10A-250V sikring

I sikringsboksen bagpå kontrolboksen

1     RJ45 Ethernet Port

2     USB Port

3     SD Card 

4     Video In

5     Video Out

6     Audio Out 

1    RS232 Data Port
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AL Laser A/S

Håndværkerbyen 37

DK-2670 Greve  

Tlf.: 0045 4390 4005 

Fax: 0045 4390 7505 

Email: ml@al-laser.dk

JKL Teknik A/S

Smedevej 38C

DK-9500 Hobro

Tel: 0045 9837 3655

Fax: 0045 9837 4677 

Email: info@jklteknik.dk

1    Justering af LED Lys

2    Nulstilling af metertæller

3    Indbygget mikrofon

4    Indikator for batteri

5    Tænd/sluk

6    Sonde tænd/sluk

7    Mikrofon tænd/sluk

8    Ekstern mikrofon stik

1    RS232 Data Port

2    Kamera hoved Test stik

3    12V ladestik

4    Stik for kabel fra rørål

1    Stik til strømkabel
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Montering af kontrol boks (60 meter system)

1. Placer kontrol boksens monterings stave(a) således de 

åbner beslaget på rørålsstativet

2. Sænk kontrol boksen ned på rørålens montering beslag(b).

3. Stående foran kontrolboksen, trykkes bunden af 

kontrolboksen tilbage, indtil det låses fast I beslaget på 

rørålsstativet

BEMÆRK

F2 Info

Ctrl-F2

Ctrl-F3

F3

F4

F5

F6

Farve

information

På Skærmen

Meter, Dato og Tid

Placere informationer

forskellige steder på skærmen.

Bund/Top

Tekst - On/Off Slå teksten til og fra

Tekst farve Ændre farven på teksten

Baggrundsfarve Ændre farven på baggrunden

Hent en gemt side
Fremkald en gemt side fra

hukommelsen

Gem side Gem aktuel side

Slet aktuel side fra

Ændre farven på fast tekst

Såfremt man ønsker at kopiere, flytte eller slette flere filer på 

én gang. Vælges en fil, tryk enter, vælge multiple files. 

Bemærk der kan vælge 6 filer, som kan kopieres, flyttes eller

slettes.

Tryk på ESC knappen for at gå tilbage til den forrige menu 

billede og hoved menu.

Video afspilning og se fotos

Tryk på menu knappen for at frembringe File Menu.

Brug op/ned pil-knapperne for at vælge Video, Picture eller 

All Files. Brug den højre pil til video/foto liste, BEMÆRK

Brug ikke kontrolboksen til at flytte anlægget rundt med. 

Flyt kun stativet ved hjælp at håndtaget på rørålsstativet.

Ibrugtagning af rørål

Pæl lås – Lås pæl låsen op ved at trække ud i T-nøglen

(B), drej den ¼ rundt og giv slip, således at pælen låses 

fast i beslaget (C).

Friktions bremse – Løs eller spænd på friktions bremsen 

(A) for at bestemme rørålens fremdrift.

A

B
C

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Slet side
Slet aktuel side fra

hukommelsen

Slet alle sider
Slet alle gemte side fra

hukommelsen

Display indstillinger Justere LCD display

Menu Adgang til Fil- og Setup Menu

Skrifttype
Vælge mellem forskellige

skrifttyper

WiFi - On/Off Tænd/sluk for WiFi-signal

Grundlæggende funktioner

Video optagelser:

1. Tryk

2. Tryk

for at optage.

for at stoppe optagelse og gå til live kamera.

Snapshot:

1. Tryk på kamera for at tage snapshots når en video

afspilles eller mens der laves en optagelse.

All Files. Brug den højre pil til video/foto liste, 

brug pil ned for at afspille video / vise foto.

Kopiér, flyt eller slet Video og fotos

Indsæt et USB stik eller SD kort Ind i media porten på venstre 

side af kontrol boksen.

Følge den ovenfor nævnte Navigations menu instruktioner, 

ved den sidste kommando vælges kopi, flytte   

eller Delete.

Der kommer nu en status linje frem på skærmen, der viser 

hvor lang tid der restere før at filen bliver kopieret, flyttet 

eller slettet. Flyt ikke USB stikket eller SD kortet, før status 

linjen er væk og hovedmenuen er fremme igen.

BEMÆRK

Kopi = Laver en kopi af en video eller foto på et USB stik eller SD kort. 

Kabel Guide – Træk rørålen ind 

igennem krogen. Dette er med til at 

sikre en stabil røråls fremføring.

Tastetur - funktionsknapper

Knap        Funktion              Beskrivelse

ESC

F1

Tilbage I Menuen

og slet tekst

Hjælp

Retur til den forrige skærm

eller sletning af tekst

fra skærm

Hjælp til kontrolboksfunktioner

og information

afspilles eller mens der laves en optagelse.

1. Tryk for at aktivere zoom.

2. Brug pil knapperne for at vælge området tryk 

herefter på enter.

3. Gentag dette for at bruge de 3 gange zoom.

vCam-5 Menu Navigation

Brug F10 Menu-knappen for at åbne “File Menu”. Brug 

Højre/venstre pil-knapperne for at vælge mellem de 

forskellige menuer.

Brug  op/ned pil-tasterne for at vælge filer.

Kopi = Laver en kopi af en video eller foto på et USB stik eller SD kort. 

Originalen er stadigvæk på kontrolboksen.

Flytte = Flytter filen fra kontrol boksen, over på et USB stik eller SD

kort. Filen er ikke på kontrol boksen mere.

Delete =  Sletter filen fra kontrol boksen.

TIPS

Vi kan ikke anbefale at den interne harddisk

bruges til opbevaring af filer. Det er en god ide 

at man reglmæssigt tager backup og flytter fotos og video 

optagelser over på USB stik, SD kort eller sin computer.

Ansvarsfraskrivelse: Produkt- og tilbehørsspecifikationer og 

beskrivelser kan ændres uden forud varslet information.


