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Installatie-instructies vaste schijf TruVision NVR 
20 / NVR 21(S/P) / NVR 50 / DVR 44HD 

Vaste schijven in de TVN 20 / TVN 21(S/P) / 
TVN 50 / TVR 44 HD installeren 

Let op: Plaats geen schijven en verwijder geen schijven terwijl 
de recorder is ingeschakeld. 

Opmerking: Dit apparaat bevat onderdelen die gevoelig zijn 
voor elektrostatische ontlading. Voordat u aan de slag gaat 
met de vaste schrijven, dient u ervoor te zorgen dat u goed 
geaard bent, om schade als gevolg van elektrostatische 
ontlading te voorkomen. 

1. Pak de doos van de recorder uit. 

2. Pak de doos van de vaste schijf uit.  

Opmerking: De vaste schrijven in de verzenddoos zijn 
voorgemonteerd aan de railsets/caddy. 

3. Gebruik de sleutel uit de doos met accessoires om het 
voorpaneel te ontgrendelen. 

4 Druk op de ontgrendelknoppen aan beide zijden van het 
voorpaneel om het paneel te openen.  

 

 

5. Installeer de vaste schijven zoals hieronder is 
weergegeven (als voorbeeld is hieronder een recorder met 
acht schrijven afgebeeld). Plaats de eerste schijf op de 
plaats met nummer 1, de tweede schijf op de plaats met 
nummer 2, etc. Plaats alle vaste schijven in volgorde van 
nummering.  

 

6.  Plaats een vaste schijf in een van de schijfsleuven totdat 
deze volledig op zijn plaats zit. Herhaal dit voor elk van de 
vaste schijven.  

 

7.  Sluit en vergrendel het voorpaneel. 

Opmerking: De vaste schijven moeten worden 
geïnstalleerd VOORDAT u het apparaat inschakelt. De 
schijven worden standaard toegewezen aan een enkele 
HDD-groep die automatisch klaar staat om op te nemen 
zodra IP-camera’s worden toegevoegd en worden 
geconfigureerd met opnameschema’s. 

8.  Bevestig het meegeleverde etiket op het chassis van de 
recorder. Plaats dit naast het originele etiket, niet 
eroverheen.  

Opmerking: Als u het etiket niet bevestigt, is dit van 
invloed op de garantie van de recorder. 

Contactgegevens 
www.interlogix.com of www.utcfssecurityproducts.eu. 
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