
MediaLab Letteren Ruimte 11B10 

Opnemen: 

1. Zet alle apparaten in de kast aan 

2. Zet de camera’s aan. Groene led op de basis van de camera geeft aan dat deze aan staat. 

Wanneer de camera niet aan staat kunt u deze aanzetten met gebruik van de (grote) 

afstandsbediening. 

Druk bij camera select op de afstandsbediening het nummer in van de camera welke u aan 

wilt zetten en druk vervolgens de groene power knop in.  

Het lampje op de basis van de camera wordt groen en geeft dus aan dat deze aan staat. 

3. Zet het beeld beneden de kast aan; hierop moeten nu de cameraplaatjes te zien zijn in 

splitscreen. 

4. Richt de camera’s met de (grote) afstandsbediening. Gebruik hiervoor de pijltjestoetsen en 

de zoomtoetsen. 

Camera 1 (welke met cameraselect kan worden geselecteerd) staat achterin de zaal en 

camera 2 voorin. Dit is natuurlijk ook te zien op het splitscreen. 

5. Selecteer met een van de zes knoppen op de bovenste video-element in de kast een 

cameraopstelling (bijvoorbeeld splitscreen, twee schermen naast elkaar of een klein scherm 

in een groot scherm). 

6. Zet de knop opnemen/afspelen in de kast op de stand opnemen! 

7. Controleer of de (Philips) DVD recorder op kanaal 2 staat, dit is het geval wanneer er E2 in 

het display van de DVD recorder staat. Wanneer dit niet het geval is druk dan op de knop 

source van de Philps (kleine) afstandsbediening totdat dit wel te zien is. 

8. Plaats een lege DVD in de bovenste (Philips) DVD recorder en druk op record. In het display 

van de DVD recorder gaat nu een timer lopen en staat in het rood de tekst record. 

Er vindt nu een opname plaats 

9. Wanneer klaar met opnemen druk dan op de stopknop van de Philips afstandsbediening. 

 

De DVD afsluiten zodat deze kan worden afgespeeld in andere apparaten: 

 

1. Afspelen gebeurt via de beamer. Deze dient u eerst aan te zetten door middel van de beamer 

video knop van de beamersturing op de kolom aan de raamzijde in te drukken. (hier vind u 

ook de VGA aansluiting voor een laptop welke wordt weergegeven wanneer u de knop 

beamer computer indrukt 

2. Zet de knop opnemen/afspelen in de kast op afspelen! 

3. Door op de playknop van de (Philips) afstandsbediening te drukken komt het menu van de 

DVD recorder in beeld. Hier ziet u al uw opnames. 

4. Om de DVD af te sluiten zodat deze afspeelbaar is op andere DVD spelers dient u met de 

Philips afstandsbediening met de navigatieknoppen een kader te kiezen met beeld. Druk 

hierna op de knop ok. U komt dan in het menu bewerken. 

5. Navigeer met de pijltjes toetsen van de Philips afstandsbediening naar het kopje Disc. 

Navigeer vervolgens naar het kopje Finaliseren en druk ok om te bevestigen. Druk nogmaals 

op ok om het finaliseren te starten. 



Indien een DVD niet is gefinaliseerd kunt u deze ook niet op een andere DVD speler 

afspelen! 

Als u uit het menu raakt voordat u alle stappen heeft afgesloten kunt u met het knopje Disc 

altijd weer in het menu komen. Met de ejectknop kunt u de DVD in ontvangst nemen. 

Afspelen: 

 

1. Plaats de DVD in de bovenste (Philips) DVD recorder. 

2. Druk op de beamer video knop van de beamersturing op de kolom bij het raam. De beamer 

gaat nu aan. 

3. Zet de knop opnemen/afspelen in de stand afspelen! 

4. Druk op de knop play van de Philips afstandsbediening. 

5. Selecteer met de navigatietoetsen van de Philips afstandsbediening het kader wat u wilt 

bekijken en druk op de playknop. 

6. Het volume van de opname kunt u regelen met de volumeknop van de beamersturing op de 

kolom bij het raam. 

7. Druk op de stopknop om het afspelen te eindigen. 

Afsluiten: 

1. Wanneer u klaar bent met de opnameset druk dan op de diskknop van de Philips 

afstandsbediening om het menu te verlaten. 

2. Druk op de ejectknop van de bovenste (Philips) DVD recorder en neem uw DVD in ontvangst. 

3. Zet de camera’s uit met de afstandsbediening op dezelfde wijze als het aanzetten. 

4. Zet alle apparaten in de kast uit.  

5. Zet het beeldscherm onder de kast uit. 

6. Zet de beamer uit met de beamer uit knop bij de beamersturing op de kolom bij het raam. 


