
Quick Start JVC GY-HM100e
Deze Quick Start Guide bevat enkel essentiële informatie die jullie op weg moet helpen met de camera. Voor uitgebreide, gedetailleerde informatie verwijs ik naar de user
manual.

1. microfoon
2. "lensdop"
3. scherpstelling/zoom (zie ook 14)
4. ND (neutral density) filter
5. gain (low, medium, high)
6. white balance (A,B, Preset)
7. card slot selecter (zie ook 9 en 10)
8. card A actief lamje
9. card slot A
10. card slot B
11. card B actief lamje

12. full auto on/off (één maal drukken om de huidige selectie te zien op de display, een tweede keer drukken om te
veranderen)
13. auto focus on/off (indicatie in viewfinder AF/MF)
14. selectie scherpstelling/zoom 
15. user defined
16. user defined
17. opname volume regeling audio CH1, CH2
18. audio regeling auto/manual
19. audio input 1en 2 selector (line, mic, mic+48V)
20. CH2 input selector -> CH1 of CH2

1. tally lamp (aan tijdens opname)
2. idem
3. remote control sensor
4. auto White Balance
5. lens
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1. lcd scherm
2. component video out (analoog - extra kabeltje) 
3. composit video out (analoog - extra kabeltje) 
4. quick review (herbekijk de laatste 5 seconden van de laatste opname

5. menu
6. (mini) luidspreker
7. switch tussen camera/weergave 
8. user defined
9. kies één van drie display modes (meer of minder info)

 

Om te beginnen moet je er voor zorgen dat je een (liefst twee) volledig geladen batterijen ter beschilkking hebt, en minstens één SDHC extreme memorycard (1Giga = +/- 3,5
minuten opname).

Memory card formateren   

Het is en goede gewoonte om voor gebruik de SDHC card te (her)formateren. Dit geldt dus ook voor cards die reeds gebruikt zijn, maar nu voor nieuwe opnames ingezet
worden. Alleen formateren verzekert dat er geen "restjes" overblijven die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
Je hebt uiteraard de inhoud van de kaart veilig gecopieerd op je computer (zie hier)

1. zet de camera op
2. steek een SCHC Card in slot A (of B) : figuur 1- 9 (10)
3. activeer het menu :figuur 2 - 5
4. scroll down naar MEDIA SETTINGS, selecteer
5. ga naar FORMAT selecteer
6. kies SLOT A (of B)
7. kies FILE
8. kies YES
9. wacht op FORMATTING COMPLETED

10. selecteer OK
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Videoformaat instellen
  

1. activeer het menu :figuur 2 - 5
2. Scroll naar FILE FORMAT, selecteer
3. selecteer MOV Quick Tme file format
4. selecteer SYSTEM SELECT
5. selecteer 1080-50/25
6. selecteer REC MODE
7. kies voor 1920/25p(HQ) 

 

 

Andere instellingen in de menu

De menu bevat nog een groot aantal andere instellingen, de meeste kan je gerust op de default instelling laten staan. Sommige zijn nuttig, kunnen je het camerawerk
eenvoudiger maken, andere zijn eerder in het departement "overbodige gadgets" onder te brengen. Voor details verwijs ik naar de manual.

 

  



Andere instellingen op de camera

(12) Auto / Manual (in de Manual stand gebruik je de knoppen irisen shutter, tesamen met de adjust knop op de achterkant van de camera (zie foto hieroner). Shuttertijden
langer dan 1/50 seconde zijn in de praktijk onbruikbaar, tenzij als effect. Shuttertijden korter dan 1/50 seconden zijn te overwegen, maar geven niet altijd het gewenste
resultaat (scherper, maar ten koste van een vloeiende beweging.

De microfoon(s) aansluiten   

 

De aansluiting van de microfoon(s) gebeurt via de XLR ingangen op de zijkant van de camera. De microfoon van
de camera zit in deze foto op input 1.

aan de andere kant vind je deze knoppen :

CH2 INPUT : bepaalt of je input 1 of input 2 naar Channel 2 stuurt, input 1 gaat altijd naar Channel 1
AUDIO INPUT : kiest voor LINE (level), MIC (level) of MIC+48V
AUTO/MANUAL : indien manual moet je het volume regelen met de draaiknop ernaast
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