
  
  

Network Disk Recorder 
Model No. WJ-NX200K/G 

Gebruikershandleiding 

 Basis bediening op het scherm 

De recorder wordt bedient met een muis verbonden aan de voor- of achterzijde van de recorder. Om bewerkingen uit te voeren, klikt u op 
de knoppen van het bedieningsvenster dat op de hoofdmonitor wordt weergegeven of draai aan het muiswiel. 

Beeldweergavegebied 
① ② 

Datum & tijd 
display 

Camera titel 

③ 

④ 

<Afbeelding van Camera 1> 

⑤ 

⑥ 

⑧ ⑦ 

①  [Setup] knop ⑦  [Wide view] knop 

Camera beelden worden weer gegeven in wide view in een multiscreen. 
Terwijl beelden worden weergegeven op een volledig scherm, ⑦ kan dit 
worden verandert door de [Ctrl screen] knop. Voor camera operations, 
klik de [Ctrl screen] knop om terug te gaan naar dit scherm. 

Laat het setup menu zien. Het login scherm zal verschijnen voor 
gebruikers die niet zijn geautoriseerd om de handeling uit te voeren 

②  [Logout] knop 
Het is mogelijk om als gebruiker uit te loggen van de recorder 
vanuit dit menu. Het wordt aanbevolen om dit altijd te doen 

 
⑧  Status display paneel 

☞ "Status display" 
☞ " Als een alarm of error optreed" 

③  Operation paneel 
☞ "Selecteer een camera en schakel tussen beelden" 

Hoe in te loggen 

Tijdens logout, ② verschijnt de [Login] knop. Als het login scherm wordt 
 weergegeven, voer de gebruikersnaam en paswoord in. 

④  Datum & tijd operation paneel 
☞ "Speelt opgenomen beelden van een gewenste  datum & tijd" 

⑤  Camera control paneel 
Bevat de knoppen om cameras met de pan/tilt functie te bedienen. 
Deze maakt pan/tilt en zoomen van de camera mogelijk, stuurt de 
camera naar een preset position, en past de focus en helderheid aan. 

⑥  Playback operation paneel (Terwijl live beelden worden weergegeven) 

Selecteer de HDD van de recorder of het opslag media van waaruit 
gekopieerde beelden kunnen worden afgespeeld. Dit paneel wordt ook 
gebruikt om beelden af te spelen. (☞ "Operation tijdens playback") 
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Selecteer een camera en schakel tussen beelden 

Selecteer een camera en bekijk live beelden Camera nummer paneel 

Selecteer een tabblad met een cameranummer dat u wilt selecteren en klik vervolgens 
op het cameranummerpaneel. Tijdens het weergeven op een Multiscreen, zal een 
dubbelklik op het beeld in het beeldweergavegebied schakelen om de geklikte 
camerabeelden op een 1-scherm weer te geven. 
 
Beelden bekijken in een multiscreen 

Klik op de knop "Multiscreen select" die overeenkomt met het aantal weer te geven 
schermen. Als het 4-scherm is geselecteerd, zal elke klik op de knop het scherm 
wisselen door 4 camerabeelden zoals camera 1 tot 4, 5 tot 8, 9 tot 12 en 13 tot 16. Als u 
op het cameranummerpaneel klikt, schakelt u over naar een 4-schermig scherm waarop 
de beelden van 4 camera's worden weergegeven, inclusief de geselecteerde camera.  
De bovenstaande handeling geldt ook voor het 9-screen/16-screen. 

. The above operation also applies to the 9-screen/16-screen. 
Verander de multiscreen pattern en de camera display 
positie 

1 
Klik de [Wide view] knop. 

2 
Klik de Multiscreen select knop die overeen komt met het aantal  
schermen om weer te geven. 

Camera numner panel Multiscreen select 
knoppen 3 

Om het camera display positie te veranderen, sleep de camera van het 
nummer paneel naar de gewenste positie in de image display gebied. 

Speel opgenomen beelden af 

Speel opgenomen beelden af op gewenste datum & tijd 

1 
Klik de [▲]/[▼] knop in de [Playback] box om de gewenste tijd 

te selecteren. 

2 
Klik de gewenste datum op de kalender. 
➜  Playback zal starten. 

*  Tenzij u de datum wilt wijzigen, stelt u de afspeeltijd in en klikt u op 
   de [Playback] knop. 

Playback door gebruik te maken van een tijdlijn 

•  De weergavetijd van de opgenomen beelden kan worden gewijzigd door de                                                              
playback slider over de tijdbalk te slepen. 
•  Om naar het aangewezen punt te gaan, stelt u de "Jump interval" in en klikt u op de 
knoppen [◀]/[▶]. 
•  Om de gewenste tijdzones op de tijdlijn weer te geven, vinkt u de selectievakjes van 
de betreffende items aan. 

Schedule: Schedule opgenomen tijd zone 
Event: Event opgenomen time zone 
VMD: Tijd zone waarin beweging is gedetecteerd in een camerabeeld 

Playback slider Tijdlijn 
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Speel beelden af geselecteerd van logs [Alarm] knop [Error] knop 

1 Klik the [Alarm] knop of [Error] knop op de status display 
panel. 

2 
Klik de [Log] knop. 

3 
Selecteer de lijn met de gewenste datum & tijd door er op te klikken, 
en klik op de [Play] knop op de playback operation paneel. 

<Wanneer een error (alarm) is opgetreden> 
Een melding wordt weergegeven in het "Error log". Los het probleem op door de 
gegeven instructies te volgen. 

Bediening tijdens afspelen 
Tijdens het afspelen verandert het playback paneel zoals hieronder weergegeven. Het bevat knoppen voor afspeeloperaties zoals het 
afspelen van opgenomen beelden, pauzeren, snel vooruit spoelen en het afspelen van het volgende beeld. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding (PDF) voor meer informatie. 

•  Als u op de beeldopname knop klikt terwijl afspelen wordt gepauzeerd, wordt een  Beeldopname knop 

stilstaand beeld (JPEG) op een USB medium opgeslagen 

•  De playback status display area laat de playback status van de opgenomen beelden  
zien. Tijdens snel vooruit/snel achteruit, laat het de afspeelsnelheid zien                  
(x2,x4, x8, x16, x32, x48) 
•  De afspeelsnelheid zal veranderen elke keer als op de snel vooruit/snel achteruit knop 
wordt geklikt. 
 

 

•  Clicking the [Go to last] button will make playback skip to the latest recorded 

Het start punt is ongeveer 30 seconden voor de datum & tijd van het laatste 
opgenomen beeld. Playback status display area 

Status display 
Het status display geeft de statussen van de recorder weer. In het geval dat de recorder meerdere statussen tegelijk invoert, worden deze 
weergegeven in hun volgorde van prioriteit. Als beide statussen dezelfde prioriteit hebben, wordt degene die het laatst is opgetreden 
weergegeven. 

Status Beschrijving Voorbeeld Prioriteit 

Live Live beelden worden weergegeven. 6 (Laag) 

During playback 

Downloading SD data 

Copying 

Opgenomen beelden worden weergegeven. 6 

4 

3 

3 

Geeft aan dat SD-kaart data wordt verkregen van de camera. 

Data wordt gekopieerd. Voortgang weergegeven in %. 

USB medium wordt geformatteerd. Formatting USB 

Geeft aan dat er een alarm is opgetreden. Gedetailleerde 
informatie over het alarm wordt weergegeven. In de alarm status 

Emergency recording 

In de error status 

2 

Emergency recording is aan. 2 

Geeft aan dat er een Error is opgetreden. Gedetailleerde 
informatie van de Error wordt weergegeven. 1 

Displaying thumbnail Thumbnail zoekscherm wordt weergegeven. 0 (H) 
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Als een alarm of error optreed 
Wanneer een alarm of een error optreedt, voert de recorder alarm- of error acties uit in overeenstemming met de eerder gemaakte 
instellingen. 

Cancel de alarm/error actie 

1 
Wanneer een alarm of error is opgetreden, klik de [Alarm] knop of [Error] 
knop op de status display paneel. 

[Alarm] knop [Error] knop 

2 
Klik de [Reset] knop. 

De buzzer kan worden gestopt door te drukken op de [BUZZER STOP] knop op voorzijde van de 
recorder. 

Kopieer opgenomen beelden naar een USB medium. 

1 
Stop een externe opname apparaat in de copy poort [COPY] van de 
recorder. 
* Wanneer u een ongeformatteerd USB medium gebruikt, formatteert u het 
met deze recorder.  Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF) voor het 
formatteren van een USB medium. 

2 

3 

4 

Klik de [Copy] knop. 

Voer de instellingen uit door de instructies op het scherm te volgen.  
Klik dan op de [Copy] knop. 

Klik de [OK] knop in de copy start "Confirmation" scherm. 

Hoe gekopieerde beelden af te spelen 

De gekopieerde beelden kunnen worden afgespeeld op de recorder of op een PC met behulp van de speciale viewersoftware. 

De viewersoftware zal automatisch worden gekopieerd op het opslagmedium waarop de opgenomen beelden worden gekopieerd. 

Om op deze recorder af te spelen, selecteert u het opslagmedium voor het kopiëren onder "Disk/medium", selecteert u de regel met de 

gewenste afspeeldatum & tijd uit de weergegeven gekopieerde gegevenslijst en klik op de knop [Play]. 
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