
 
 
Quickguide  
 
Model:  
Sony MCX-500 switcher 
 

 
Stap 1 - Aansluiten van de switcher 
 
Sluit eerst de netvoeding aan op de switcher. Het scherm voor de multiview sluit je  
aan via de HDMI “multiview output”. Een eventuele recorder of beamerscherm wordt 
aangesloten op de Video/SDI/HDMI program output.  
 

 
 
 
 
 



 
Stap 2 - Aansluiten van de Camera’s 
 
Sluit de camera(‘s) aan via de vier SDI/HDMI poorten. Let hierbij op dat de 
framerates en recordingformats van alle camera(‘s) en de switcher gelijk staan.  
Sluit eventueel (maximaal 2) audiosporen aan via de XLR inputs.  
 

 
 
 
Stap 3 - MCX-500 aansluiten op MAC of PC (optioneel) 
In sommige gevallen is het handig 
dat de switcher aangesloten is aan 
een MAC of PC. bijvoorbeeld bij het 
aanmaken van custom overgangen 
of wanneer je de switcher door 
middel van MAC of PC wilt 
bedienen. Dit kan door het ip-adres 
van het wifi netwerk te kopiëren 
naar een internet browser of via 
een LAN kabel. Sluit hiervoor een 
LAN kabel aan op de switcher. Klik 
vervolgens op UTILITY. Kies voor 
NETWORK > LAN > CONNECT. Er 
verschijnt een IP adres. Type dit 
adres in jouw internet browser en klik op enter. De switcher is nu te zien op jouw PC 
of MAC met een aantal andere functies ook. 



Overzicht Switcher:  
 
De switcher is onder te verdelen in 4 gebieden. Audio, video,  effects en special 
features. 
 
1. Audio: 

- Heeft 4 kanalen van welke apart aan en uit te zetten zijn.  
- Door op een kanaal te klikken kun je de audio instellen. 
- Volumeregeling als schuifregelaar.  

 
2. Video: 

- Heeft 4 inputs. A staat voor wat live is geschakeld en komt en B staat voor 
wat NEXT komt. 

- De INT knop staat voor het schakelen naar een LOGO of TITEL. 
- Met ASSIGN verander je de video inputs. 

 
3. Effects: 

- Met de BACKGROUND knop voeg je een achtergrond toe. In het menu kan je 
zien hoe die eruit komt te zien. 

- Met de EFFECT KNOP voeg je overgangen toe. In de digitale switcher is er 
een database met meer overgangen. Deze kun je daar toevoegen aan het 
menu van de fysieke switcher. 

- Met TRANSITION RATE stel je de snelheid in van bijvoorbeeld een overgang. 
- AUTO TRANSITION zorgt ervoor dat de toepassing plaatsvindt. 

 
4. Special Features: 

- De STREAMING functie werkt alleen nog maar met USTREAM.  
- Met RECORDING kun je het opnameformaat instellen. Stel dit gelijk aan je 

camera. 
- Mogelijkheid tot het recorden van je programma op een bijgeleverde 128GB 

SD kaart, uiteraard kan er ook nog op de camera’s zelf gerecord worden 
tijdens het gebruik van de switcher.  

 


