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Protocol gebruik Video Analyse Apparatuur
De apparatuur bestaat uit:
Foudraal met:

uitschuifbare telescoopmast

Koffer met:
-

bekabeling van camera naar switch
bekabeling van laptop naar switch
accu met bekabeling naar switch
camera
kabelhaspel (ca 6 m1) met waterdichte bajonet aansluiting

Laptoptas met: laptop en muis en oplaadkabel
Gebruiksinstructies:






camera:beschermfolie: mag verwijderd worden als deze na gebruik weer wordt aangebracht
telescoopmast/statief: elk deel stevig vast draaien, onderzijde mast van de grond af houden
accu: een volle accu kan 10 wedstrijden opnemen, als de accu leeg is duurt het laden ca 4 uur. Accu dient
zoveel mogelijk leeg gespeeld te worden. Eventueel kan ipv accu 220V gebruikt worden.
laptop: er kunnen ca 10 wedstrijden opgeslagen worden in het geheugen. De volgende opname overschrijft
de oudste opname. Wil je opnames bewaren, neem dan een usb stick mee of exporteer de opname naar Youtube oid
positionering mast:
niet tegen de zon in opstellen
bij harde wind de mast niet maximaal uitschuiven (6 m1) maar lager
bij regen de apparatuur (laptop, accu, switch, bekabelingen) niet nat laten worden

Reserveren:







het systeem is beschikbaar voor alle teams
Op de inschrijflijst in de bestuurskamer kun je aangeven wanneer je deze wil gebruiken
De persoon die reserveert (op naam) is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik
De persoon die reserveert is verantwoordelijk voor het in goede staat retourneren van de apparatuur
De persoon die reserveert is verantwoordelijk voor het direct melden van schades aan en problemen
met de apparatuur.
Systeem alleen bij thuis wedstrijden. Incidenteel of bij uitzondering mag hij met toestemming van de
uit club ook bij uitwedstrijden gebruikt worden.

Aansluiten:





Plaats de camera op de mast en sluit die waterdicht aan op de haspel.
Verbind de haspel met de switch.
Verbind de laptop met de switch
Verbind de switch met de accu of rechtstreeks op 220V.

Gebruik laptop:
o
o
o
o
o
o

Zet de laptop aan en check of deze voldoende accu reserve heeft voor een wedstrijd of training. Sluit anders
de laptop aan op 220V.
Klik pictogram V op het bureaublad aan en dan moet er beeld verschijnen
Als het beeld een groene rand heeft wordt er opgenomen en opgeslagen
Indien er een blauwe rand te zien is dan worden er oude beelden bekeken en wordt er niet opgenomen
De camera kan gestuurd worden met de pijltjes op het toetsenbord
De camera kan in- en uitzoemen met page up en page down

Heb je nu nog vragen ?

Neem contact op met een bestuurslid !

