
Buka Optilab Viewer 2, dengan ikon seperti berikut:

akan muncul tampilan software seperti berikut:

Panduan Optilab Viewer 2

MEMBUKA SOFTWARE OPTILAB VIEWER 2
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MENGAMBIL FOTO

1. tekan tombol capture/ambil citra

2. preview hasil foto akan muncul
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3. simpan Foto dengan klik kanan > simpan/save‐‐

4. tentukan folder penyimpanan, beri nama file

5. tekan Save .
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MEREKAM VIDEO

2. tentukan folder dan beri nama file

1. tekan tombol record / rekam video
4. terlihat status sedang merekam dan durasi waktu perekaman. tombol

record/rekam video sekarang berubah menjadi tombol stop.

3. tekan save proses perekaman dimulai.

5. tekan tombol stop untuk selesai merekam.
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tombol STOP

status rekam



3. pilih tipe pengambilan, apakah berdasarkan dirasi waktu atau jumlah foto yang
akan diambil.

4. tentukan interval, yaitu jarak pengambilan antar foto.
5. ubah nilai dengan klik panah atas bawah.

2. tentukan folder dimana foto akan disimpan.

� jika diubah ke resolusi kecil, Frame per second akan naik, gambar lebih
lancar tapi kualitas gambar pecah.

Resolusi stream adalah resolusi yang digunakan untuk preview atau live view
juga resolusi yang digunakan ketika perekaman video dan ambil foto berurutan.
Resolusi stream berbeda dengan resolusi pengambilan foto.

� jika diubah ke resolusi besar, Frame per second akan turun, gambar patah
patah, tapi kualitas gambar lebih tajam.

6. akan ada jendela preview foto terakhir yang diambil.
7. jika proses sudah selesai, akan ada konfirmasi “serial capture finished”, tekan

OK. gambar/foto sudah tersimpan.
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MENGUBAH KOMPRESI REKAMAN VIDEO

Saat merekam video default kompresi yang digunakan adalah MJPEG, namun
untuk beberapa komputer dengan spek rendah akan terasa berat ketika merekam
video sehingga tampilan menjadi patah patah atau bahkan berhenti.
Supaya lebih ringan ketika merekam video pilih kompresi video “tanpa kompresi
video”. proses perekaman akan lebih ringan tetapi ukuran file jadi lebih besar.

1. Ubah bahasa dari English ke bahasa indonesia
Settings > Language > indonesia

2. Ubah bahasa dari Bahasa Indonesia ke English
Pengaturan > bahasa > Indonesia

Berfungsi untuk mengambil banyak foto berurutan dengan jeda waktu dan jumlah
foto yang diinginkan.

1. klik cuplik berurutan (serial capture),

MENGAMBIL BANYAK FOTO BERURUTAN

MENGUBAH RESOLUSI STREAM MENGUBAH BAHASA


