
 

DVRRC4 
 

 

 
IR AFSTANDSBEDIENING VOOR DVR'S 
 
 
 
 
 

 
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
 

    
  



 DVRRC4 

V. 01 – 15/01/2016 2 ©Velleman nv 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

1. Inleiding 

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie 

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product 
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het 

na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan 

toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele 

batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij 

een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet 
dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt 

brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. 

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten 

betreffend de verwijdering. 

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel 

in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, 
installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer. 

2. Algemene richtlijnen 

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze 

handleiding. 
 

  

Bescherm tegen stof en extreme temperaturen. 

 

Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens 

de bediening. 

 

 Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat 

gebruiken. 

 Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen. Schade 

door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de 

garantie. 
 Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig 

gebruik vervalt de garantie. 

 De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde 

richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid 

afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee 

houden. 
 Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert. 

 Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging. 
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 Noch Velleman nv noch zijn verdelers kunnen aansprakelijk gesteld 

worden voor schade (buitengewoon, incidenteel of onrechtstreeks) – 

van welke aard dan ook (financieel, fysisch…) voortvloeiend uit het 
bezit, gebruik of falen van dit product.  

 We streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom 

kan dit product uiterlijk verschillen van de afbeeldingen. 

 De afbeeldingen van het product zijn enkel ter illustratie. 

3. Omschrijving 

1 Preset 

 Instellen van de voorinstellingen van de PTZ-camera. 

2 CAMERA 
 Selecteren van de gewenste camera (samen met het 

kanaalnummer). 

3 Zoom max / Zoom min 

 Zoom max: instellen van het beeld op maximumgrootte. 

Zoom min: instellen van het beeld op minimumgrootte. 

4 Zoom + / Zoom – 
 Zoom +: het beeld vergroten. 

Zoom –: het beeld verkleinen. 

5 Auto 

 Inschakelen van de automatische panfunctie. 

6 Camera Menu 

 Openen/sluiten van het hoofdmenu. 
7 ID (enkel voor DVR met ID-functie) 

 Selecteren van de DVR. Houd ID ingedrukt, geef het ID-nummer 

van de DVR in en bevestig met ENTER. 

8 Digital Zoom 

 Het beeld twee maal vergroten. 

9 – Auto CH +  
 Selecteren van een audio- en afspeelmodus (live of playback). 

10  /  

 Selecteren van het volledige of opgedeelde scherm. 

11 – / + 

 Wijzigen van een instelling. 

12  /  
 Druk op  om de opname te pauzeren. 

Druk op  om de opname te stoppen. 
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13  /  

 Druk op  om de opname terug te spoelen. 

Druk op  om de opname verder te spoelen. 

14  
 De opname afspelen. 

15 List 

 Weergeven van een lijst met opnames volgens opnamemodus. 

16 DVR Menu 

 Weergeven van het DVR-menu. 

17 16CH / 9CH / 4CH 
 16-, 9- of 4-kanaals weergave. 

18 SNAP (enkel voor DVR met SNAP-functie) 

 Schermafdruk (wordt opgeslagen op de aangesloten USB-stick).  

19 F1 

 Druk om de lade van de dvd-writer te openen. 

20 F2 
 Druk om de toetsen van de DVR te vergrendelen/ontgrendelen. 

21 F3 

 Druk om de RETR-functie (Remote Event Trigger Recording) na 3, 

5 of 10 minuten in te schakelen. 

22 Slow 

 Vertraagd afspelen van de geselecteerde opname. 
23 DVR / PC (enkel voor DVR met DVR / PC-functie) 

 Schakelen tussen de DVR en de aangesloten pc. 

24 Numerieke toetsen 

 Selecteren van het kanaal. 

25 L / R / UP / DOWN / ENTER 

 Verplaats de cursor met L, R, UP of DOWN. 
Open het submenu of bevestig uw selectie met ENTER. 

26 LCD Adj. 

 Weergeven van het schermmenu. 

4. Reiniging en onderhoud 

Maak af en toe schoon met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende 

chemische producten, reinigingsoplossingen of sterke detergenten. 
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5. Technische specificaties 

 IR zendafstand ................................................. 10 m (rechte lijn) 

 IR zendhoek ........................................................... 22.5° @ 8 m 

 voeding ..................... 2 x 1.5 V AAA batterijen (LR03C, meegelev.) 

 afmetingen ..................................................... 180 x 57 x 25 mm 
 gewicht ............................................................................ 120 g 

 

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is 

niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik 

van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste 

versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in 
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder 

voorafgaande kennisgeving. 
 

© AUTEURSRECHT 

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle 

wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze 
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te 

bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 

 



 
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie 
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime 
ervaring opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt 
op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze 
producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en 
aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de 
kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op 
regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel 
door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe 
gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze 
voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u 
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie 
waarborgvoorwaarden). 
Algemene waarborgvoorwaarden 
consumentengoederen (voor Europese Unie): 
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode 
van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit 
vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. 
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of 
vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de 
kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® 
beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door 
een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel 
gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt 
u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 
100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek 
tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend 
product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 
50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar. 
• Valt niet onder waarborg: 
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de 
levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, 
schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, 
alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor 
eventuele winstderving. 
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die 
onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik 
zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, 
ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen 
onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst). 
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, 
ongevallen, natuurrampen, enz. 
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een 
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of 
abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met 
de voorschriften van de fabrikant. 
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel 
of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel 
gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand). 
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij 
transport van het apparaat. 
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties 
uitgevoerd door derden zonder toestemming van 
Velleman®. 
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden 
bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te 
zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een 
degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) 
en voeg een duidelijke foutomschrijving bij. 
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, 
kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden 
is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie 

handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd 
besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte 
toestellen een kost voor controle aangerekend kan 
worden. 
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen 
transportkosten aangerekend worden. 
• Elke commerciële garantie laat deze rechten 
onverminderd. 
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast 
worden naargelang de aard van het product (zie 
handleiding van het betreffende product). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in Taiwan 
Imported by Velleman nv 

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium 
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