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1. Supported Models
Body Camera's

DrivePro Body 70
DrivePro Body 60
DrivePro Body 30
DrivePro Body 52
DrivePro Body 20
DrivePro Body 10B
DrivePro Body 10A

2. System Requirements
Software Download

Microsoft Windows 10 or later (64-bit)
macOS 10.14 or later (Mac mit Intel-Chip)

3. Hardware Requirements
Desktop- of notebookcomputer aangesloten met de meegeleverde exclusieve kabel
Ondersteuning voor Mac met alleen Intel-chip

Voor Windows OS

Microsoft .Net framework 4.6.1 of hoger installatie vereist.



https://nl.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox


4. Status
Op de Status pagina wordt de basisinformatie van DrivePro™ Body weergegeven, inclusief
gebruikerslabel, modelnaam, serienummer apparaat, firmwareversie, teamsynchronisatiegroep,
resterende opslagruimte en batterijniveau.

Om het gebruikerslabel en de teamsynchronisatiegroep te wijzigen, klikt u op

.
Om het apparaat te vinden, klikt u op

.
Om video's af te spelen en door foto's te bladeren, klikt u op

.
Om de webcammodus in te schakelen, klikt u op

.
Om te beginnen met het maken van een back-up, klikt u op

.



5. Instellingen
Op de pagina Instellingen kunt u de apparaatinstellingen, video-instellingen en video-stempel
aanpassen.

Apparaat instellingen

Tijd synchroniseren met pc：Wanneer u op de knop klikt, zal het apparaat de tijd synchroniseren
met de huidige tijd van de pc.
Stealth modus：Zet de stealth-modus aan/uit. Wanneer de stealth-modus is ingeschakeld, zijn de
lichtindicatoren en zoemer uitgeschakeld.

Beschikbare opties：AAN / UIT
LED Indicator：Schakel de lichtindicatoren in/uit tijdens video-opname.

Beschikbare opties：AAN / UIT
Zoemer：Zet de zoemer aan/uit tijdens video-opname en zet power aan/uit.

Beschikbare opties：AAN / UIT
Trilfunctie：Zet de trilfunctie aan/uit tijdens video-opname en power aan/uit.

Beschikbare opties：AAN / UIT
Snapshot knop：Druk de snapshot knop langdurig in om de infrarood-LED in te schakelen of de
Wi-Fi-functie/Audio-opname in te schakelen.

Beschikbare opties：



DrivePro Body 30/10：Infrarood LED / Audio opname
DrivePro Body 20/52：Wi-Fi functie / Audio opname

Infrarood LED：Selecteer om de infrarood LED handmatig of automatisch te activeren.
Alleen ondersteund door DrivePro Body 30/10
Beschikbare opties：Handmatig / Auto

Audio Sampling frequentie：Stel het audio sampling frequentie format van het bestand in.
Beschikbare opties：22050 Hz / 24000 Hz / 32000 Hz / 44100 Hz / 48000 Hz

Reset met functie knoppen：Houd de aan/uit-knop en de snapshot-knop tegelijkertijd vijf
seconden ingedrukt om het apparaat te formatteren en terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
(standaardinstelling is UIT)



Video instellingen
Resolutie：Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opname.

Beschikbare opties：1080p/60fps / 1080p/30fps / 720p/60fps / 720p/30fps / 480p
Video Format：Stel het opnameformaat van elk opgenomen videobestand in.

Beschikbare opties：MOV / MP4
Loop opname：Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe.

Beschikbare opties：AAN / UIT
Video lengte：Stel de opnamelengte van elk opgenomen videobestand in.

Beschikbare opties：3 mins / 5 mins / 10 mins
Licht frequentie：Selecteer de juiste frequentie om knipperend A/C-lampje te voorkomen.

Beschikbare opties：50 Hz / 60 Hz
Microfoon：Zet de microfoon aan/uit tijdens video-opname.

Beschikbare opties：AAN / UIT
Standaard opnamemodus：Selecteer de standaard opnamemodus.

Alleen ondersteund door DrivePro Body 30/60/70
Beschikbare opties：Buffer modus / Opname modus

Gebufferde video lengte：Stel de gebufferde video lengte in om beelden op te nemen die
plaatsvinden voordat u overschakelt naar de opnamemodus.

Alleen ondersteund door DrivePro Body 30/60/70
Beschikbare opties：30 secs / 60 secs / 90 secs / 120 secs



Opname audio bufferen：Schakel de microfoon in/uit tijdens de buffermodus.
Alleen ondersteund door DrivePro Body 30/60/70
Beschikbare opties：AAN / UIT



Video stempel

Video stempel：Toon het video label, data/tijd en het Transcend watermerk op de foto of video.
Beschikbare opties：AAN / UIT

Datumnotatie：Stel de datumnotatie in.
Beschikbare opties：JJ/MM/DD of MM/DD/JJ of DD/MM/JJ

Tijdformaat：Selecteer het 24-uurs of 12-uur AM / PM tijdformaat.
Beschikbare opties：24 uur / AM/PM

Watermerk：Geef het watermerk weer.
Beschikbare opties：AAN / UIT



6. Hulpmiddelen
Op de pagina Hulpmiddelen, kunt u de firmware updaten naar de nieuwste versie, schijf formatteren of
de DrivePro Boy opnieuw instellen.

Firmware update：Update uw firmware naar de nieuwste beschikbare versie.
Wachtwoord：Stel een wachtwoord in voor uw apparaat. Als er een wachtwoord is ingesteld, moet
u het wachtwoord invoeren om door te gaan met de volgende bewerking.
Schijf formatteren：Formatteer uw apparaat.
Reset apparaat：Reset alle instellingen naar de standaardinstellingen of wis alle inhoud en
instellingen.

Opmerking

Door de schijf formatteren en het apparaat opnieuw in te stele, worden alle gegevens
permanent verwijderd.





7. Bestandsbeheer
Op de pagina Bestandsbeheer kunt u uw video's en foto's zoeken, beheren of foto's bewerken.

Klik op



om de video op het scherm af te spelen. Klik op

om de video te vergroten en op volledig scherm af te spelen. Met een GPS-ontvanger kunnen de
paden samen met de opgenomen video worden weergegeven.
Klik op

om naar het kaartscherm te gaan.
Klik op

om de eigenaar en categorie van het bestand te bewerken.
Klik op

om de video of foto te verwijderen.
Klik op

om de video of foto te downloaden.
Klik op

om de eigenaar en categorie van uw bestanden toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.



8. Slimme detectie
1. Ga naar “Smart Detection” in het hoofdmenu.
2. Selecteer een bestand in de bestandenlijst, de analysevoortgang start automatisch om de gezichten

in een video te identificeren en beeldmateriaal naar de zijbalk te extraheren.

3. Selecteer beeldmateriaal om een momentopname te maken of schakel over naar de redactiemodus.



4. Klik op “Snapshot” om een snapshot te maken, de snapshot wordt opgeslagen in dezelfde map als
de geselecteerde video.

5. Klik op “Redactie” om over te schakelen naar de redactiemodus.
6. In de redactiemodus kun je maximaal 10 beelden selecteren om te vervagen.

7. Klik op “Toepassen” om het redactieproces te starten na het selecteren van de beelden. U kunt
ervoor kiezen om audiotracks te verwijderen of niet.



8. Wacht tot het proces is voltooid. De geredigeerde video wordt opgeslagen in dezelfde map als de
geselecteerde video.



9. Webcam modus

1. Klik op

om naar de webcammodus te gaan.

2. Overschakelen naar webcammodus.

Opmerking

Momenteel ondersteunt alleen DrivePro Body 30/60/70 deze functie.





3. Klik op

om de webcam-testpagina te openen.

4. Controleer op de webcamtestpagina of het livebeeld goed is.



5. Klik op

om de microfoontestpagina te openen.
6. Controleer op de microfoontestpagina of de microfoon normaal geluid ontvangt.



7. Na het voltooien van de test, vergeet niet te klikken op

of

om de testpagina af te sluiten.
8. Om de webcammodus te verlaten, klikt u op

, de instructiepagina voor het verlaten van de webcammodus verschijnt.





10. Team Sync

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the
recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the
recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

1. Please connect your DrivePro Body 30/60/70 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “ your preferred team number”

based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

Note

Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.





3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.



11. Bluetooth wakeup

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters
the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from
off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the

“Bluetooth wakeup” function.

Note

Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.





3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.



12. Voorkeur
Klik op

bovenaan de pagina om de instellingen van de DrivePro™ Body Toolbox aan te passen. 
Controleer de beschikbare opties hieronder volgens uw voorkeur.

Optie Instructies

Automatisch uitvoeren
bij opstarten van
Windows

DrivePro Body Toolbox start automatisch wanneer de computer wordt
aangezet.

Minimaliseren bij
opstarten

DrivePro Body Toolbox wordt automatisch geminimaliseerd in de
verborgen werkbalk bij het opstarten.

Taal Displaytaal DrivePro Body Toolbox.

Auto back up
Automatisch een back-up maken van DrivePro Body-apparaatbestanden
die op de computer zijn aangesloten.

Formatteer de schijf
nadat de back-up is
voltooid

Nadat de back-up is voltooid, wordt de DrivePro Body-opslagruimte
automatisch geformatteerd.

Beveiligde gegevens Plaats de back-up bestanden in een niet-gedeelde map voor opslag.

Methoden voor het
benoemen van back-
upmappen

De naam van de map waarin de back-upbestanden zijn opgeslagen, u
kunt “Apparaat-ID” of “Gebruikersnaam” kiezen om deze een naam te
geven.

Back-up pad Opslag locatie voor back-up bestanden.

Automatische
synchronisatietijd met
pc

Synchroniseer automatisch de tijd van het DrivePro Body-apparaat dat
op de computer is aangesloten.





More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body
software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://nl.transcend-
info.com/Support/contact_form

http://nl.transcend-info.com/Support/contact_form

