
Instructies voor het ingeven van de film lengte bij een VR36, VR45 
(met FirmWare 2.7+), KnockOut, Mako, Marlin of StingRay. 
 
 
Het ingeven van de film cassette lengte gebeurt op de belichter. 
Druk op Menu, het display geeft aan: Menu Options User Setup. 
Is dit niet het geval druk dan net zo vaak op select tot dit er wel staat! 
Druk een keer op Next, Het display geeft aan: Interface mode Serial. 
Nog een keer op Next drukken en het display aangeeft: Counter display 
Input Cassette. 
Als het Counter display Output Cassette is, dit veranderen met select in 
Input Cassette! 
Nog een keer op Next drukken. Het display zegt dan: Counter display 
Value in Meters, dit veranderd kort daarna in Input Cassette (000-122) 
000 Het streepje onder de eerste 0 is de cursor! 
Met Next kun je de Cursor verplaatsen naar de middelste 0 met Select is 
dit dan te veranderen (oplopend) tot bijvoorbeeld 6. Ga je per ongeluk te 
ver, dan met Select doorgaan tot het juiste getal er staat! Met Next naar 
het laatste getal en dit eventueel ook veranderen tot de juiste waarde in 
het display staat. 
Vervolgens met Next door wandelen tot in het display staat: Save User 
Setup No. 
Dit met Select veranderen in Yes en dan Next drukken. 
 



Instructies voor het ingeven van de film lengte bij een VR30, VR36 
of VR45 (met FirmWare 2.6 of lager). 
 
 
Het ingeven van de film cassette lengte gebeurt op de belichter. 
Druk op Menu, het display geeft aan: Menu Options User Setup. 
Is dit niet het geval druk dan net zo vaak op select tot dit er wel staat! 
Druk een keer op Next, Het display geeft aan: Interface mode Serial. 
Met drukken op select dit veranderen in Interface mode Remote. 
Dan met Next door wandelen totdat het display aangeeft: Counter 
display Input Cassette. 
Als het Counter display Output Cassette is, dit veranderen met select in 
Input Cassette! 
Nog een keer op Next drukken. Het display zegt dan: Counter display 
Value in Meters, dit veranderd kort daarna in Input Cassette (000-090) 
000 Het streepje onder de eerste 0 is de cursor! 
Met Next kun je de Cursor verplaatsen naar de middelste 0 met Select is 
dit dan te veranderen (oplopend) tot bijvoorbeeld 6. Ga je per ongeluk te 
ver, dan met Select doorgaan tot het juiste getal er staat! Met Next naar 
het laatste getal en dit eventueel ook veranderen tot de juiste waarde in 
het display staat. 
Vervolgens met Next door wandelen tot in het display staat: Save User 
Setup No. 
Dit met Select veranderen in Yes en dan Next drukken. 
Als laatste Nogmaals op Menu drukken. Er staat dan weer Menu 
Options User Setup. 
Met Next naar Interface mode Remote. Met Select (een keer) dit 
veranderen in Serial en vervolgens met Next net zo lang drukken tot in 
het display staat: Save User Setup No. 
Dit met Select veranderen in Yes en dan Next drukken. 
 
 
Succes met deze uitleg, ik hoop dat het zo duidelijk genoeg is. 
 
Vriendelijke Groet, 
Graphic Products B.V. 
Paul Janssen. 
 


