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 1 APPARATUUR INSCHAKELEN

 1.1 STUDIORUIMTE

Schakel de lichtbakken aan met de schakelaar links naast de deur. 

Als je voorganger ze heeft uitgezet, kan je ze aanzetten met een schakelaar onderop de 

lichtbak zelf. Naast die schakelaar zit een draaiknop waarmee je de lichtbak kunt dimmen. 

Dim niet verder dan stand 7, de camera’s hebben zoveel licht nodig om een goed beeld te 

laten zien. Voor chroma-key is het beter om het licht vol aan te zetten.

Alleen voor chroma-key: zet de groene ledbalken aan door de stekker in het stopcontact te 

steken.

 1.2 TECHNIEKRUIMTE

1. Schakelaar witte stekkerblok op de muur onder de techniektafel

2. Schakelaar zwarte stekkerblok

De beeldmenger, de background-PC, de instart-PC en de titel-PC gaan nu automatisch aan.

Ook als je geen titels gebruikt, moet de titel-PC altijd aan staan.

Controleer of alle monitoren aan staan.

De background-PC en de instart-PC hebben samen één monitor, één muis en één toetsen-

bord. Om van de ene naar de andere computer te schakelen, druk 2x op Scroll Lock, 

rechtsboven op het toetsenbord.
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 1.3 AUDIO

Om de uitzending af te luisteren: druk op Select Air en kies PGM Studio 1 met de 

draaiknop naast de display.

Om het geluid van de instarts weer te geven: kies op het audiomengpaneel de fader die je 

daarvoor wilt gebruiken, druk op Acc, en zoek Medi (= Mediaplayer) als bron.

Om het geluid naar de recorder te sturen: Druk op Select Rec en kies Delay met de 

draaiknop naast de display.

 1.4 UITZENDING MET VAST DECOR

Als je een uitzending maakt met een decordoek als achtergrond, kan je nu meteen beginnen, 

en schakelen op de rode (background-)rail van de beeldmenger.

Als je een virtueel decor gebruikt, moet je nog wat meer voorbereiden.

 1.5 UITZENDING MET VIRTUEEL DECOR (CHROMAKEY)

Midden op de beeldmenger zitten 2 knopjes, Mix en Effect. Kies Mix. 

Schakel daaronder het knopje Title in.

Kies rechts boven het Pattern/Keypad het knopje Direct Recall.

Haal de hendel op en neer, of druk de Cut-knop in.

(Als het goed is, brandt er nu op beide rails onder een knop een rood ledje.)

Nu kan je schakelen met de knoppen van het Pattern/KeyPad.

In de volgende hoofdstukken van deze handleiding worden alle onderdelen van Studio 1 wat 

uitgebreider uitgelegd.
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 2 INDELING VAN DE SONY DFS-700 BEELDMENGER

De 2 horizontale rijen grote drukknoppen onderaan zijn de schakelrails.

De bovenste is de Background- of Program-rail, de onderste is de Foreground- of 

Preset-rail.

Met deze knoppen schakel je de volgende bronnen:

1 = camera 1

2 = camera 2

3 = camera 3, de DJ-camera

4 = instart

5 = leeg

6 = leeg

7 = achtergrond L1

8 = achtergrond L2

Je kan op 2 manieren een uitzending schakelen. Dat hangt er vanaf of je een echt decor 

gebruikt of een virtueel decor.

 2.1 UITZENDING MET VAST DECOR

Als je een uitzending schakelt zonder virtuele achtergrond, dan schakel je tussen de 

Background- en de Foreground-rail. Dat kan je doen met de grote drukknoppen Cut of 

AutoTrans, of met de hendel naast de schakelrails. 

Met Cut maak je een harde schakeling, met AutoTrans een crossfade met een van tevoren 

ingestelde lengte, en met de hendel kan je zelf bepalen hoe lang de beeldovergang duurt.

Je kan eventueel ook een effect-overgang gebruiken in plaats van een crossfade. Daarvoor 

moet je, in plaats van Mix, het knopje Effects links naast de hendel indrukken. 

Onder de knoppen van het Pattern/KeyPad vind je een groot aantal verschillende 
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beeldovergangen. Die hebben allemaal een nummer. Met Direct Pattern kan je het nummer 

invoeren, met Up en Down kan je door de lijst ‘bladeren’ op zoek naar een effect. Maar 

gebruik effecten niet zonder reden!

Een bruikbaar effect is Picture in Picture, daarvan vind je een aantal verschillende 

mogelijkheden vanaf nr. 1120 op het Pattern/KeyPad.

 2.2 UITZENDING MET VIRTUEEL DECOR (CHROMAKEY)

Als je beeld is opgebouwd uit een aantal verschillende bronnen, is het niet handig als je die 

allemaal tegelijkertijd zelf moet omschakelen. In plaats daarvan worden de voorgrond 

(camera), de achtergrond en de bijbehorende (key-)instellingen samen opgeslagen als één 

geheugenstand. 

Bij de Sony DFS-700 beeldmenger worden die geheugenstanden opgeslagen onder de 

knoppen van het Pattern/KeyPad, rechtsonder op de beeldmenger.

Om deze geheugenstanden te kunnen schakelen, moet het knopje Direct Recall boven het 

Pattern/KeyPad ingedrukt worden.

Omdat de Sony DFS-700 beeldmenger geen settings voor iedere afzonderlijke gebruiker op 

kan slaan, zijn er een paar standaardinstellingen opgeslagen:

Pattern/KeyPad nr. 1 = camera 1 + achtergrond L2

Pattern/KeyPad nr. 2 = camera 2 + achtergrond L1

Instart schakelen met DSK (= Downstream Keyer), knop rechts

Pattern/KeyPad nr. 4 = camera 1 + achtergrond L2

Pattern/KeyPad nr. 5 = camera 2 + achtergrond L1 

DJ-camera schakelen met DSK (= Downstream Keyer), knop rechts
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Om te controleren of de Downstream Keyer de juiste bron schakelt, druk op het knopje 

DSK PVW, rechts boven het Pattern/KeyPad. Je krijgt dan op de preview monitor te zien wat 

je gaat schakelen.

Rechts naast het Pattern/KeyPad zit de knop FTB, fade to black, waarmee je het hele beeld 

naar zwart kunt faden, en weer terug.
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 3 VIRTUEEL DECOR INLADEN

Kopieer de achtergrondplaatjes vanaf je USB-stick naar een map op het bureaublad van de 

background-PC. Open het programma Screen Monkey. Laad de achtergronden in Screen 

Monkey door ze vanuit de map naar een vakje te slepen.

Je kan ook plaatjes laden door te klikken in een leeg vakje (met blauw kader), dan in het 

Create Clip-venster dat opent ‘Image’ te kiezen en te bevestigen met OK. Zoek dan het 

gewenste plaatje in het venster dat nu opent.

Om de achtergrond in de uitzending te krijgen: klik op L1 en kies dan de achtergrond die je 

bij camera 2 wilt hebben, klik dan op L2 voor de achtergrond van camera 1.

L1 is te zien op de linker computermonitor op de bovenste plank, en zit onder knop 7 van de 

schakelrails. L2 is te zien op de rechtermonitor, en zit onder knop 8.

In een programma zonder virtueel decor kan je Screen Monkey gebruiken om een foto of 

ander plaatje full-screen in de uitzending te schakelen. 

Let op! De computerschermen die de achtergronden laten zien, zijn secundaire schermen 

van de Background-computer. Als je op het bureaublad van de Background-computer de 

muis te ver naar rechts beweegt, verschijnt de cursor op je achtergrondbeeld, en dat is ook  

zichtbaar in de uitzending!
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 4 CAMERABEDIENING

Om de camera’s aan te zetten: 

houd de knop Power van het 

camera-bedieningspaneel 

ingedrukt en druk dan op de 

camera-selectieknop 1 op de 

onderste rail. Laat beide 

knoppen los. Herhaal dit voor 

camera 2.

Selecteer de camera die je wilt 

bedienen door knop 1 of 2 van de onderste rail van het bedieningspaneel in te drukken. De 

knop van de geselecteerde camera wordt blauw. Het selecteren van een camera op het 

bedieningspaneel staat helemaal los van het schakelen op de beeldmenger.

Met de joystick kan je de camera’s bewegen.

Draai de ring van de joystick rechts- of linksom om in en uit te zoomen.

Links op het bedieningspaneel zitten 3 draaiknoppen, daarmee regel je de Shutter speed, 

Iris en Focus. Met de drukknop rechts daarnaast kan je voor alle drie de functies kiezen 

tussen handmatig bedienen of automaat:

Blauw ledje aan = automaat, blauw ledje uit = handmatig.

 4.1 MENU

Andere instellingen van de camera’s kan je controleren en veranderen in het menu.

Druk op de knop Menu links boven de joystick om in het menu te komen.

Met de joystick kan je door de lijst scrollen. Als het cursorpijltje staat voor het onderwerp dat 

je wilt veranderen, druk je op de knop bovenop de joystick. Je komt dan verder in het 

menu. Daar kan je ook weer scrollen door de joystick op en neer te bewegen, en instellingen 

veranderen door de joystick naar rechts te bewegen.
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Je gaat terug in het menu, of het menu 

verlaten, door één of twee keer op de knop 

Menu te drukken.

Witten doe je ook in het menu. Je kan 

handmatig witten met een stuk wit papier, 

maar het is erg lastig om beide camera’s gelijk 

te krijgen. De gemaakte instelling blijft ook 

niet bewaard als het bedieningspaneel wordt 

uitgeschakeld, dus je moet iedere keer 

opnieuw witten.

De witstand Outdoor levert, in combinatie met 

de studiolampen, ook een goed beeld op. 

 4.2 CAMERAKADERS OPSLAAN

Stel scherp en maak een 

kader met behulp van de 

joystick. Houd de knop 

Preset ingedrukt en druk 

op de knop met het 

nummer waaronder je dit 

kader op wilt slaan 

(bovenste rail). 

Witbalans, scherpte, iris en shutter speed zijn ook onderdeel van iedere afzonderlijke preset. 

Tip: Zet voor beide camera’s de verschillende kaders onder hetzelfde nummer, dus 

bijvoorbeeld two-shot onder 1, medium onder 2, close-up onder 3.

 4.3 CAMERAPRESET OPROEPEN

Druk op de knop met het nummer waaronder je de preset hebt opgeslagen.

Je kan tijdens de uitzending het kader van een preset corrigeren en opnieuw onder hetzelfde 

nummer opslaan. 
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Standaardinstellingen in het menu:

<exposure>
mode manual
gain 0dB
speed 1/50
iris F 1.6

<focus>
autofocus on
mode normal

<white balance>
mode outdoor

<picture>
effect off
wide on
aperture 08

<system>
alles off



 5 INSTARTS AFSPELEN

Op het bureaublad van de instart-pc staat een snelkoppeling naar het programma 

YouPlay.

Dit is een gratis versie, die af en toe een reclamebanner laat zien. Die banner is niet in de 

opname of uitzending te zien, en je kan hem meteen wegklikken als hij tevoorschijn komt.

In YouPlay kan je een playlist maken van alle instarts die je in je programma wilt afspelen. 

Je kan de instarts eerst kopiëren naar een map op de pc, maar je kan ze ook direct afspelen 

vanaf een USB-stick.

Om een filmpje in te laden: klik op het +-teken rechts in een vak van de playlist, en zoek en 

selecteer het filmpje in het browservenster dat opent.

Je kan filmpjes ook rechtstreeks vanuit een map in een vakje van de playlist slepen.

Om een instart af te spelen: klik op de Cue-button. Het filmpje opent dan in de player, en 

de cue-button verandert in een play-button. Je kan het filmpje afspelen met de groene play-

knop onder de player, maar ook met de play-knop in de playlist. Zodra het filmpje afspeelt, 

is de play-knop pauzeknop geworden. Als je de stop-knop daarnaast gebruikt, wordt het 

filmpje uit de player gezet, en wordt het volgende filmpje uit de playlist geopend.

11 



Tip: De functie First Frame On, groen gehighlighte F-knop, werkt niet in deze gratis versie. 

Een filmpje dat stilstaat, laat een zwart beeld zien, en dat kan bij het schakelen een zwart 

beeldje in je uitzending veroorzaken. Om dat te voorkomen laat je het filmpje heel even 

afspelen, zet het op pauze (niet op stop dus!), en stelt het scherp met de return-knop links  

naast de play/pauzeknop. Dan laat de player wel het eerste beeld zien.

Ook set mark in, set mark out, slow motion en door je filmpje heen scrollen werken niet in 

deze gratis versie.

In de Continuous-modus worden alle clips in de playlist achter elkaar afgespeeld.

In de One At A Time-afspeelmodus stopt de player als het filmpje is afgelopen. 

In de Loop-modus start hetzelfde filmpje weer zodra het is afgelopen.

Als je de volgorde van de playlist wilt veranderen, kan je de vakken met de filmpjes erin 

omhoog of omlaag slepen.

Je kan zoveel filmpjes als je wilt in de playlist zetten. Onderaan verschijnt steeds weer een 

leeg vak waarin je een nieuw filmpje kan importeren. Het is alleen lastig om de scrollbar te 

vinden, die zit in de rechter kantlijn, en licht geel op als je er met de muis op staat.
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Als je heel veel instarts in je programma hebt, is het handig om de list mode te gebruiken. 

Onderaan het programmavenster kan je kiezen tussen Normal en List.

In het screenshot hieronder zie je hoe dat eruit ziet: de scrollbar is veel beter te zien, de 

vakken zijn kleiner en hebben geen play-knop meer. Je kan wel de eerste 10 filmpjes direct 

instarten met de functietoetsen F1 t/m F10. 

Omdat de kleine previewmonitor onder de On-Air-monitor 4x3 is, geeft hij een filmpje van 

16x9 uitgerekt weer. In de uitzending wordt dat filmpje wel als 16x9 weergegeven.
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 6 TITELGENERATOR

Ook als je geen titels gebruikt, moet de titel-PC altijd aan staan!

Open het programma CG-100.

Als je op de knop Text klikt, verschijnt er een wit veld waarin je een titel kan typen.

Links daarnaast kan je het lettertype, het formaat en de kleur instellen.

Met de muis sleep je de titel naar de juiste plek. Zorg dat de tekst binnen het safetykader 

blijft.

Als je de knop met de gele rechthoek aanklikt, kan je met de muis een achtergrondbalk 

maken. Kleur en transparantie pas je aan in het grijze veld.

Als je de knop met het landschapje aanklikt, opent er een browser waarmee je een plaatje 

kan zoeken en importeren om als achtergrondbalk te gebruiken.

Het formaat van dat plaatje pas je aan door met de muis het blokje in de rechterbeneden-

hoek te slepen.

Het plaatje verplaatsen doe je met de muis in de linkerbovenhoek.

Titel in en uit beeld: schakel met de muis de knop rechtsboven van ‘Off’ naar ‘On’ en 

andersom.
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 7 GELUID VAN DE UITZENDING

Voor degenen die de radiocursus niet gevolgd hebben, een korte uitleg van het DHD-

audiomengpaneel.

Het mengpaneel staat altijd aan.

Het heeft geen masterfaders, alleen kanaalfaders.

Ieder kanaal heeft een display waarop je af kan lezen welk apparaat erop aangesloten staat. 

Voor een simpele TV-uitzending met 1 presentator en 1 gast gebruik je alleen de microfoons 

MiPR en MiG1.

Het geluid dat uit de instart-PC komt, komt binnen in het audio-mengpaneel onder Medi 

(= Mediaplayer). Daar moet je zelf een kanaal voor kiezen, want Medi zit niet in de basic 

setup. Druk op ACC en draai aan de Function Select-knop naast de display op de 

hoofdmodule, het gedeelte rechts, totdat je Medi hebt gevonden.

Om het volume en de toonregeling te kunnen bedienen, druk je op de knop ACC (= access) 

bovenaan het kanaal. Je kan dan op de hoofdmodule de instellingen voor het gekozen kanaal 

veranderen. 

Volume regelen: Draai aan de knop GAIN op de hoofdmodule tot je het gewenste volume 

bereikt. De bedoeling is dat je de gain zo inregelt dat als je de faders tot 0 dB open zet, de 

VU-meter ook echt 0 dB aangeeft.

Je kan de toonregeling alleen bedienen als de equalizer voor dat kanaal aan staat. Als het 

vierkante knopje EQ op de hoofdmodule niet brandt, druk het dan in. 

Er zijn 4 frequenties ingesteld, laag (140), mid-laag (630), mid-hoog (2500) en hoog (5600). 

Met de draaiknoppen onder de displays kun je de frequenties veranderen, en de afzonderlijke 

frequentiegebieden harder of zachter zetten.
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 7.1 AFLUISTERING 

Met de 2 draaiknoppen onderaan de hoofdmodule regel je het volume van de koptelefoon 

en van de speakers in de techniekruimte.

Met de 2 draaiknoppen daarboven regel je het volume van de koptelefoons en de speaker in 

de spreekruimte. Bij een TV-uitzending worden meestal geen koptelefoons gebruikt, maar je 

zou in plaats daarvan een 'oortje' kunnen inpluggen in het stageblock onder de tafel. 

Vanuit de techniekruimte kan je aftellen of andere instructies geven via de microfoon boven 

het mengpaneel. Druk daarvoor op Talk Decor, onderaan de hoofdmodule. Het geluid komt 

dan uit de speaker in de spreekruimte, dus alleen gebruiken als de microfoons dicht staan.

Met de grote vierkante knoppen rechts op de hoofdmodule kun je kiezen wat je afluistert:

Monitor AIR wordt gebruikt om het radiokanaal waarop je uitzendt af te luisteren. Er is 

geen live-televisiegeluid beschikbaar. Kies in plaats daarvan PGM Studio 1.

Monitor PGM laat het signaal horen wat uit het mengpaneel komt.

Monitor REC laat het signaal horen wat naar de recorder gestuurd wordt. 

Om het goede signaal naar de recorder te sturen, druk je op de knop Select REC.

Met de Function Select-draaiknop kies je dan Delay, het signaal van je uitzending. (Omdat 

digitaal videobeeld altijd iets vertraagd is, wordt het audiosignaal door het mengpaneel 

evenveel vertraagd, zodat het gelijk loopt op de opname.)

Als je vergeet de goede geluidsbron te kiezen, kan je per ongeluk een heel ander signaal 

naar de recorder sturen dan het mengpaneel van je eigen studio, dus controleer dit altijd! 

Het veiligst zou zijn om je eigen programma af te luisteren via Monitor REC in plaats van 

via Monitor PGM. Je hoort het dan wel iets vertraagd.

Het audioniveau van de recorder wordt automatisch geregeld, maar is vrij zacht. Zorg dus 

dat je netjes 0dB uitstuurt, in ieder geval niet zachter dan -5 dB.
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 8 OPNAME

Onder de audiotafel zit de SSD-recorder. Die staat altijd aan.

Als je nog geen beeld ziet op het kleine monitortje, druk dan op de knop Input.

Druk de SSD-schijf even aan als je hem in de recorder steekt, hij moet goed contact maken.

Opname: druk op de knop met de stip, midden boven. Die wordt dan rood, en rondom de 

schijf beweegt rood licht.

Stop: druk op de knop met het vierkantje, rechts beneden.

Afspelen: druk op de knop met het pijltje, midden beneden.  Er is geen mogelijkheid om het 

geluid af te luisteren.

Als je wilt weten hoeveel ruimte er nog op de schijf is, zet de recorder dan even op opname. 

Bovenin het monitortje kan je dan aflezen hoeveel minuten je nog kan opnemen.

Is de schijf vol, en mag het materiaal wat erop staat weg, dan moet je hem formatteren. 

Druk op de knop Disp (Display), je komt dan in het menu.

Met de ronde Jog-knop kan je door het menu bladeren, om een bladzijde te openen kies 

Set. Je kan dan weer met Jog en Set een schijf kiezen. 

Formatteer altijd naar exFAT.

Het is nog steeds mogelijk om een opname op DVCam- of miniDV-tape te maken.

Je kan de opname afkijken, en het geluid checken, via input B van de Program-monitor.
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 9 TELEFOON

Om een telefoongesprek in de uitzending te laten horen, gebruik je een telefoonvork. Er 

zijn twee vorken beschikbaar in elke studio.

Voordat je kan bellen, of gebeld worden, moet je inloggen met de code en het wachtwoord 

van jouw organisatie.

Inloggen gaat als volgt:

Toets *10* en daarna de 3-cijferige gebruikerscode. Bevestig met het vinkje.

Het toestel vraagt je 6-cijferige password. 

Toets in en sluit af met het hekje #.

Als je bent ingelogd functioneert het toestel vergelijkbaar met ieder ander telefoontoestel. Je 

kan bellen, en gebeld worden op het nummer van je eigen organisatie. 

Om uit te loggen toets je *11Vink

Als je een beller in de uitzending wilt 

hebben doe je het volgende:

Druk op de knop rechts naast Vork1 of 

Vork2 aan de rechterzijde van het 

telefoontoestel. Het gesprek wordt dan 

vanaf het telefoontoestel naar het 

mengpaneel geschakeld. 

Vork1 vind je terug als Tel1 op het 

mengpaneel, Vork2 is Tel2.

Vanaf dat punt behandel je het signaal 

als elk ander signaal. Je luistert het af 

met PFL, stelt de gain en eventueel de 

toonregeling in, en gebruikt TALK om te 

praten met de beller.

Helemaal rechts onderaan op de mengtafel, op de mastermodule, zitten twee knoppen 

waarvan de bovenste aangeeft dat er een telefoonlijn binnenkomt. Met de knop Drop 

daaronder kan je de verbinding verbreken.

Tip: Als je het gesprek naar het mengpaneel hebt geschakeld, leg dan de hoorn op de 

haak. Je kan dan buiten de uitzending nog napraten met de beller. Druk daarvoor weer op 

het knopje Vork1 of Vork2 op het toestel, de telefoon gaat dan weer over en je kan de 

hoorn opnemen om het gesprek voort te zetten.
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 10 STEEKVELD

Rechts onder de onderste plank zit het steekveld, met de volgende aansluitingen:

• Koptelefoon-output voor de beeldregisseur

• USB-poort voor de instart-PC en de background-PC

• 2 BNC-aansluitingen die verbonden kunnen worden met de beeldmenger

• S-Video-output van het program-signaal (video)

• VGA-input om een eigen laptop op de beeldmenger aan te sluiten (via scaler)

• 2x XLR-output van het program-signaal (audio)

• 2x XLR-input om een extra audio-apparaat aan te kunnen sluiten

 11 DEURBEL

Als er buiten aangebeld wordt, gaat de telefoon in de studio over. Neem hem op, controleer 

wie er aanbelt en open de deur door op 0* te drukken.

Met de snelkoppeling Zwijger ingang - Live beeld op het bureaublad van de audio-computer 

kan je de camera’s bij de benedendeur afkijken. Sluit de viewer na gebruik, want er kunnen 

maar 3 computers tegelijk dit beeld laten zien.

 12 APPARATUUR UITSCHAKELEN

Als je klaar bent met je uitzending of opname, verwijder dan je filmpjes uit de mediaplayer 

en je achtergronden uit de ScreenMonkey, zo voorkom je dat een ander programma gebruik 

maakt van jouw materiaal.

Sluit alle programma’s af en schakel de computers uit. Alleen als de computers netjes 

afgesloten worden, starten ze de volgende keer weer automatisch op de juiste manier op. 

Let op bij de 2 computers die 1 scherm, toetsenbord en muis delen. Als je de ene computer 

afgesloten hebt, moet je daarna heel snel 2x op Scroll Lock drukken, anders kan je niet 

meer overschakelen naar de andere computer. 

Mocht het niet gelukt zijn om over te schakelen, dan zal je de zojuist afgesloten computer 

weer op moeten starten om ze allebei netjes af te sluiten.

Pas als alle 3 de computers helemaal afgesloten zijn, kan je de 2 stekkerblokken onder de 

tafel weer uitschakelen.

De computer onder de audiotafel hoeft niet afgesloten te worden.

In de studioruimte trek je de stekker van de groene ledbalken uit het stopcontact.

Al het andere licht kan je uitzetten met de schakelaar op de muur.

Zorg dat in beide ruimtes de airco op zijn zachtste stand aan blijft staan, op een temperatuur 

van rond de 21 graden.
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 13 OVERZICHT TECHNIEKRUIMTE
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