RUKRA DVR standalone
ARTIKELNR.: RK-7010

Standaard instellingen RK-7010:
De RUKRA RK-7010 instellen met bewegings opnamen en overschrijven indien de SD kaart vol zit.
Sluit een monitor aan op de video uitgang van de RK-7010.
Druk op de Menu toets het volgende menu opent:

Met de toetsen ▲▼ en de OK toets kan je door het menu navigeren met ESC ga je één stap terug:
Stel de parameters als volgt in:
Image setting: Quality

Rec. Setting:

M

Frame Rate
Resolution

15fps
VGA

Scheduled time

N.v.t. overslaan

Overwrite
Yes
Section
15 min
Motion detection:
Mask Area
Sensitivity
Speed
Noise Margin

overslaan eventueel veld markeren als er ergens altijd beweging is.
M
M
L

Rec. Mode

Motion detection

Playback

Kijk hier opgenomen beelden terug

System Setting:Language
Time
Format
Card info
Timestamp

English
Stel hier de juiste tijd en datum in
Formatteer hier de SD kaart indien nodig
Beschikbare geheugen van de SD kaart
Yes

Ga nu naar EXIT en druk op OK de recorder is nu volledig ingesteld.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering!
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Verkorte product handleiding
RUKRA Lifttelefoon
Artikelnr.: RK-2000

Controleer of de recorder opneemt:
Detecting wil zeggen dat de recorder wacht met opnemen tot er beweging wordt gedetecteerd, op het
moment dat er Rec. in het beeld verschijnt is hij aan het opnemen en heeft de recorder dus beweging
waargenomen.

Ga naar Menu > Playback en druk op OK kies een bestand en druk nogmaals op OK en dan op P/P er
word nu een opgenomen beeld afgespeeld.

Om weer terug te gaan naar de opname modus druk je 2x op ESC selecteer EXIT en druk op OK de
recorder is nu klaar voor gebruik.
Het is ook mogelijk om zonder schermpje te controleren of de recorder opneemt. Als de groene led
continu brand wacht de recorder met opnemen tot er beweging word gedetecteerd. Op het moment
dat de groene led gaat knipperen neemt de recorder op.
Uitwisselen SD kaart:
Voor het wisselen van de SD kaart eerst de recorder uitschakelen! Nieuwe sd kaart plaatsen en recorder
weer inschakelen daarna altijd controleren of de groene led gaat branden en na beweging voor de
camera moet de groene led gaan knipperen dit geeft aan dat de recorder weer opneemt.
Let op!! Het is niet mogelijk om iedere willekeurige SD kaart te plaatsen.
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