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Veiligheid 
 

 

Opmerking: 
Gelieve apparatuur niet te plaatsen en installeren rechtstreeks onder de 
zon of in de buurt van verwarming. 
Gelieve apparatuur niet te installeren op vochtige plaats of plaatsen met 
stof of roet. 
Houd apparatuur horizontaal geïnstalleerd of in een stabiele plaats. 

     Vermijd vloeistoffen of het laten vallen van vloeistof op de apparatuur. 
Installeer het apparaat in een goed geventileerde ruimte, 
u mag de ventilatieopeningen van het apparaat niet 
blokkeren. 
Gebruik alleen apparatuur binnen nominale input / output. 
Gelieve niet naar eigen wil demonteren 
Vervoer droog en gebruik de apparatuur alleen binnenshuis. 

 
Waarschuwing: 

Maakt u alleen gebruik van de batterij zoals gevraagd, of het kan leiden 
tot een batterij brand, explosie of het risico van het branden! 
Gebruik dezelfde batterijtype voor eventueel vervanging. 

Maak alleen gebruik van aanbevolen netsnoeren, te gebruiken binnen de 
nominale specificaties.
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Digital Video Recorder Outline and Feature 
 

      Uiterlijk 
Voorzijde 

Voorzijde（Alleen voor informatieve doeleinden, onder voorbehoud 
van object） 

 

 
 

NO Knop of 
LED lamp Functie 

1 LED Indicators Wanneer functioneerd, zal deze branden 

2   Playback Terugspoelen, snelheid 1X, 2X, 4X,8X 

3   Play Druk om af te spelen 

4 
 

 
Pause/Frame 

Druk om te pauzeren, nogmaals om frame 
voor frame af te spelen 

5   Slow play Afspeelsnelheid , 1/2, 1/4, 1/8 

6   Fast play Vooruitspoelen 1X, 2X, 4X,8X 
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7   E-ZOOM Wanneer functioneerd, zal deze branden 

8   windows Druk om te wisselen tussen 
afspeelschermen 

9 PTZ Open PTZ menu 
10 REC Neem op 
11 MENU Open hoofdmenu 
12 ESC Sluit hoofdmenu 
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Navigation/OK 

Navigeren, ok om te bevestigen 

 

 Achterzijde 

Achterzijde （Alleen voor informatieve doeleinden, onder 
voorbehoud van object 

 

No. Interface 

1 Power input DC12V/5A 

2 ON/OFF Aan/Uit 

3 Video output Output via Hdmi/VGA/BNC 

4 Input BNC 

5 audio input audio input 

 
6 

alarm input 4 /I alarm input 
alarm output I/O output for alarm 

RS 485 RS 485 voor aansluiten PTZ 

7 Network Aansluiting internet 

8 VGA Aansluiting VGA monitor 

9 Audio output Aansluiting audio output 

10 HDMI Aansluiting HDMI monitor 

3 5

2 

4 3
10

4 9 8 8 5
7 6 1 
 

2 

9 10 7 6   1 
Connectie instructie 



 

 

 

   DVR Opstarten 
Systeem initialiseren  

Na het aansluiten van het apparaat op het scherm, muis en netsnoer, 
zet de schakelaar op het achterpaneel om om de DVR op te starten. De 
interface van de initialisatie is als Figuur 4-1. 

 

 
Figuur 4-1 

Notitie: De gebruikte figuren kunnen anders zijn, deze handleiding is 
alleen ter referentie. 

2 Opstart wizard 
Wanneer het opstarten van het apparaat is voltooid, ziet u het scherm "Wizard", 
zoals weergegeven in figuur 4-2. Dit is een eenvoudige snelstart waarin u de 
basis kunt configureren. Wanneer u dit niet meer wilt zien na het opstarten, 
vinkt u de optie uit. 
Deze optie kunt u altijd via de instellingen weer aanzetten. 

 
 

Figuur 4-2 
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Login  
Na het opstarten, klik met de muisknop en er zal een login dialoog 

komen, zoals weergegeven in figuur 4-3. Kies de taal en log vervolgens in. 
(Default is de gebruikersnaam admin en het wachtwoord 12345) 

 

 
 
 

Algemene configuratie 

Figure 4-3 

“Basic configuration”zoals in figuur 4-4. In deze interface kan de 
gebruiker de naam van het apparaat, apparaat-ID, video-formaat, video-
uitgang en taal, screensaver en ga zo maar door instellen. Voer de 
gegevens in of druk op "cancel" om te annuleren. 

 

 
 

 

Netwerk configuratie 

Figuur 4-4 

Netwerk configuratie figuur 4-5. Netwerkconfiguratie omvat: het 
netwerk (IP-adres, gateway instelling) en andere functies zoals hieronder.
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Figuur 4-5 

 
 

Opname instellen 
Figuur 4-6, Hier stelt u de gewenste opnametijd in. 

 

 
Figuur 4-6 
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 Preview Interface 
Na het opstarten verschijnt het volgende scherm, Figuur 4-7. 

 

 
Figuur 4-7 

Nadat het apparaat normaal wordt opgestart, is de standaardinstelling voor 
een preview in multi-screen display mode. Producten met verschillende 
kanalen hebben verschillende hoeveelheden split screens als weergave. Op 
de preview-interface, kunt u de juiste datum en tijd instellen. Aan de linker 
onderkant van het scherm word de opname- of alarmstatus weer gegeven. 
 

: Dit icon betekent dat de beelden worden opgenomen 
: Dit betekent dat er beweging word gedetecteerd. 
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Menu Opties 

 DVR Menu 

Na het inloggen van het systeem en terug op de previewinterface, klikt u op de 
rechter muisknop en zal het pop-up menu Opties verschijnen, zie figuur 5-1. Dan 
kunt u opties van het hoofdmenu, Volume-instellingen, de weergave schakelen, 
terugspelen, PTZ besturen and systeem uitschakelen selecteren. Daarnaast kunt 
u het kanaal display instellen als volgt: single-scherm, vier-screen display, acht-
screen display, nacht-screen display. 

 
Figure 5-1 

 1-Win: selecteer een kanaal voor weergave CH1~CH16 . 
 4-Win: selecteer een 4-tal weergave (CH1~CH4 、 CH5~CH8、CH9 

~CH12、CH13~CH16 ). 
 8-Win: selecteer een 8-tal weergave (CH1~CH8 、 

CH9 ~CH16). 
 16-Win: Weergave van alle kanalen CH1 ~CH16. 
 Volume：Stel het volume in. 
 Zoom: Kies digitale zoomfunctie in het kanaal dat u wilt en sleep de 

linker muisknop om een gebied op dit kanaal te kiezen.  



 

 

 

Wanneer u loslaat word dit gebied uitvergroot 
 Poll：Open de Tour interface instellingen. 
 Record Backup: Voer een USB-stick in, en kies vervolgens het kanaal en 

datum waar u een back-up van wilt maken. 
 Image Color: Open de instellingen van de kleuren. 
 Playback: Open het terugspeelinterface menu. 
 PTZ Control：Klik hierop om de besturing van een PTZ te openen. 
 Main Menu: Open het hoofdmenu. 

Volume instellingen 
 

 
 
 Mute：Volume aan/uit 

Figure 5-2 

 Volume：Balk om het volume in te stellen. 
 Save：Sla de instellingen op. 
 Cancel：Ga een menu terug. 
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Hoofdmenu navigatie 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdmenu 

Hoofdmenu bevat Record Query, System Info, System Setup, Advance 
Option, Shutdown. 5 delen, zoals weergegeven in figuur 5-3. Selecteer een 
en klik op de linker muisknop om het corresponderende volgende menu te 
openen. 

Record Query 

Log Info 
Info 

Version 
 
Common Conf 
 

Param

Rec Setup 

Network 

motion detection 

Sys Setup 
PTZ Setup 

Main Menu Display 
 

Default

Image Color

P2P 

DDNS 

Disk

User 

Advance Option Upgrede 
 
Preview 
 

Aoto 

Shutdown 
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Figuur 5-3 
 

Record Query 
Na het openen van het hoofdmenu, open het menu "Record Query" om te  
schakelen naar video-query-interface, zie figuur 5-4. 

Figuur 5-4 
you want to view, the timeline will update the recorded video for that day.

1

2 
3 

5 

7

4
6
8
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No. Name Function Specification 
 
 

1 

 
 

Kalender 

In elk afspeelmodus, selecteer het type opname 
en het kanaalnummer, klik  op de datum die u 
wilt bekijken, zal de tijdlijn van de opgenomen 
video voor die dag beginnen met afspelen. 

2 
Choose the 
Playback 
Channel 

 
Selecteer het kanaal 

 
3 

File List 
transfer 
button 

Selecteer de datum, kanaalnummer en het type 
opname. Selecteer het gewenste video-bestand, 
dubbelklik op de linker muisknop om te beginnen 
met het afspelen van het videobestand. 

4 Backup Maakt een backup (standaard in .avi) 
 
 

5 

 
Playback 
Control Area 

Op de playback control bar, kunt u normaal 
afspelen, pauzeren en snel vooruit selecteren. 1×, 
2×, 4×, 8×, 16× 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Timeline 

Onder de vier schermvullende weergave, geeft u 
de geselecteerde vier kanalen die 
overeenstemmen met vier afspelende tijdlijnen. 
Klik op het groene gebied om te beginnen vanaf 
dat punt van de tijd voor het afspelen. 

 
7 

Select   video 
type 

Selecteer het type videobestand, keuze uit: alle 
types, tijdlijn, alarm en bewegingsdetectie. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Timeline unit
selection 

Met keuzes uit 24 uur, 2 uur, 1 uur en 30 minuten 
kunt u een exacte tijdlijnweergave opvragen. Een 
dag begint bij 00.00u. 
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In de lijst met bestanden kunt u de starttijd en type video van het bestand 
zien. Selecteer een videobestand om de starttijd, eindtijd en grootte van het 
bestand te zien, zoals weergegeven in figuur 5-5. 

 
Figuur 5-5 

Vink in de volgende box    uw bestand aan en druk op  om 
een back-up te maken, standaard .AVI bestand. U kunt ook meerdere 
bestanden selecteren en zo ook weer verwijderen. 

Systeem informatie 
Klik op info en de volgende pictogrammen verschijnen, zie figuur 5.6 

 

 
Figuur 5-6 
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Log Informatie 
Onder het menu "Info", klikt u op "Log Info" om over te schakelen naar 

"Log Info". Zoals te zien in figuur 5-7. 
 

 
Figuur 5-7 

Hier kunt u eventuele logs terugkijken. 
 Type: Zoek naar het type log. 
 Start Time/End Time: Zoek op tijdschema naar een log. 
 Search: Zoeken 
 PgUp/PgDn: Scroll door weergave met PgUp/PgDn. 
 Clear: Verwijder alle informative. 
 Cancel: Keer terug naar het vorige menu. 

Specific Steps: Stel naar wens een zoekopdracht in en klik op de knop 
Zoeken om te beginnen met zoeken. Als logs die overeenkomen met de 
zoekcriteria worden gevonden, zal het in een lijst weergegeven worden, 
scroll vervolgens met de toetsen PgUp / PgDn toets. 

Versie Informatie 
Klik op ‘version’ onder ‘info’ en krijg Figuur  5-8 te zien.  
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Figure 5-8 

Gebruikers krijgen het systeem versie, Serienummer, model nummer en 
de uitgebrachte datum te zien. 
 Serial No.: Laat het Serienummer van het apparat zien. 
 Model number: Nummer van het hoofdbord. 
 Version: Systeem versie.. 
 Date: Gemaakte datum van het programma. 

Systeem Setup 
Klik op ‘System set’ in het hoofdmenu om figuur 5-9 weer te geven. 

 

 
 

 

Basis instellingen 

Figuur 5-9 

Ga naar “Common Config” onder “Sys Setup” om de volgende 
interface, zoals Figuur 5-10 te openen. 
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Figuur 5-10 

 System Time : Tijd en datum van het systeem. 
 Default Language : Standaard staat de taal op Engels, maar u kunt 

kiezen uit: Chinees, Pools, Tsjechisch, Russisch, Thais, Hebreeuws, 
Perzisch, Bulgaars, Arabisch, Duits, Frans, Portugees, Turks, Spaans, 
Italiaans en Hongaars. 

 Record Mode : Overwrite houd in dat de harde schijf automatisch 
gaat overschrijven indien de schijf vol zit. 

 Device ID : Gereserveerd 
 Video Standard : PAL of NTSC. 
 Standby Time: Het betekent de standby-tijd van het systeem zonder 

bediening van de DVR. Als de tijd groter is dan de standby-tijd, dan 
moet je opnieuw inloggen in het systeem om de DVR te bedienen. 
Standaard standby-tijd is 30 minuten. En standby-tijd bereik is: 1 tot 
120 minuten. 

 Enable the wizard：☑betekent opstarten na het opstarten van de DVR. 
 Device name：Voer de naam van het apparaat in. 
 Default : Herstel alle instellingen naar de Default. 
 Save: Gewijzigde of huidige instellingen opslaan. 
 Cancel : Keer terug naar het vorige menu. 

ding parameters 
Klik op “Param” onder “Sys Setup”, Wissel naar figuur 5-11. Resolutie, 

Frame Rate, Stream Type, Bit Rate, Sub-stream kunnen hier ingesteld 
worden.  
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Figuur 5-11 

 Channel: Selecteer kanaal. 
 Enc Mode: Standaard H.264. 
 Resolution: De aard van de main stream resolutie is de codering 

parameters van de cliënt IPC, omvatten in het algemeen D1 / 720P / 
1080P etc, het type van sub-stream resolutie op te nemen D1 / VGA / 
CIF. Des te groter de resolutie en betere videokwaliteit, des te meer 
verbruik van de HDD. Des te kleiner de resolutie en minder 
videokwaliteit, des te minder verbruik van de HDD. 

 Frame Rate: P type: 1 frames / sec-25 frames / sec; N type: 1frames / 
sec-30frames / sec. 

 Stream type: Selecteer video of audio stream. 
 Bit Rate: Instellen van de bitsnelheid kan de beeldkwaliteit veranderen, 

hoe groter de bit rate en hoe beter de beeldkwaliteit. 
 main stream/subcode flow frame rate：Gebruiker kan dit naar wens 

instellen. Betere kwaliteit, frame rate en hogere resolutie, hoe meer 
schijfruimte in beslag genomen zal worden. 
Opmerking: code flow resolutie en frame rate wordt 
beperkt door ander type apparaat en de programma visie 

 Default: Herstel alles naar de default. 
 Save: Sla de instellingen op. 
 Cancel: Keer terug naar vorige menu. 
 
Overlay Setup 

 
Overschrijven de interface-instellingen, zoals weergegeven in figuur 5-12. Cover 
Set, Time titel en Channel titel kan worden ingesteld onder "Overlay Set" 
Interface.
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Figuur 5-12 

 Block set：Selecteer kanaal en stel afgesloten gebied in. 
 Time tile：Stel de afspeelkanalen weergavepositie in. 
 Channel title：Stel de afspeelkanalen systeem tijdsweergave positie in. 
 Save：Sla instellingen op. 
 Cancel：Keer terug naar voige menu. 

Rec Setup 
Klik op het pictogram "Rec Setup" onder "Sys Setup", om te communiceren 
zoals figuur 5-13 laat zien. 

 
Figuur 5-13 

 Channel: Selecteer kanaal om op te nemen. Keuze bestaat uit 1 enkel 
kanaal of alle kanalen. In enkel kanaal voert u in welke dit moet zijn. 

 Enable: ☑start video. 
 Week: Selecteer 1 enkele dag of 1 week. 
 All Day: ☑Neem de hele dag op. 
 Period: Wanneer u niet voor de hele dag selecteert, kunt u hier een 

tijdstip invoeren. 
 Default: Herstel alles naar de Default. 
 Save: Sla instellingen op. 
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 Cancel: Keer terug naar vorige menu. 

Network 
Klik op het pictogram "Network" onder "Sys Setup", om figuur 5-14 te laten zien. 

 
Figuur 5-14 

 DHCP: Vink deze optie aan om automatisch een vrij adres voor het 
apparat op te zoeken. 

 IP Address: IP address van de DVR. 
 Subnet Mask: Subnet mask van de DVR. 
 Default Gateway: Default gateway van de DVR. 
 TCP Port: Gereserveerd. 
 RTSP Port: RTSP data port van de DVR. 
 HTTP Port: Port om toegang tot de DVR te verkrijgen via uw browser. 
 Primary DNS: Voer hier het IP adres van uw domein in. 
 Secondary DNS: Voer hier uw secundaire domeinIP in. 
 Broadcast: Gereserveerd. 
 MAC Address: MAC addres van de DVR. 
 Default: Herstel alle instellingen naar Default. 
 Save: Sla de instellingen op. 
 Refresh: Klik hier op na uw instellingen gewijzigd en opgeslagen te 

hebben, zodat uw lijst en apparaat ververst word naar de nieuwe 
instellingen. 

 Cancel: Annuleer de instellingen en/of keer terug naar vorige menu. 
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Open de mailinstellingen voor figuur 5-16. 
 

 
Figuur 5-16 

 
 
 SMTP server: Het adres van de e-mailserver, dat een IP-adres en een 

domeinnaam kan zijn. (domeinnaam moet de bevestiging van de 
juiste DNS-instellingen hebben) 

 Port: Port nummer van de mailserver. 
 User name: Gebruikersnaam van de afzender 
 Password: Wachtwoord van de afzender. 
 Receiver:  Hier voert u de ontvanger in, tot 3 ontvangers. 
 Sender: E-mail adres van de afzender. 
 Interval: Interval voor het versturen van de mail. 
 Default: Herstel alles naar de default. 
 Save: Sla de instellingen op. 
 Return: Keer terug naar het vorige menu. 
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Motion Detection 
Klik op "Motion Detect" icoon onder "Sys Setup", om figuur 5-17 te openen. 
Wanneer het apparaat een beweging detecteerd met een bepaalde 
gevoeligheid zoals vooraf ingesteld, zal het apparaat deze weergeven. 

 
Figure 5-17 

 Type： Hier kunt u bewegingsdetectie of video loss inschakelen. 
 Channel No: Selecteer het bewegingsdetectie kanaal. 2 opties: Single 

en All), voor een enkel kanaal moet u het specifieke kanaal kiezen. 
 ON/OFF：☑ Activeer detective van beweging of video loss. 
 Sensitivity: 7 Gevoeligheden. 
 Area：Selecteer het activeer gebied. 
 Buzzer on ：☑ Open Buzzer 
 Smtp Enable：☑ Activeer mail alarm, het systeem stuurt dan een mail bij 

alarm, bijvoorbeeld alarm event, capture figure, naam van het 
apparaat en het apparaat-ID.
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 Record channels：☑ opent de trigger video, keuze van het video-
kanaal, het systeem alarm kanaal bij alarm. 

 Default: Herstel alles naar de Default. 
 Save: Sla de instellingen op. 
 Cancel: Annuleer de instellingen, keer terug naar het vorige menu. 
PTZ Setup 

In het preview-scherm, selecteert u een kanaal om weer te geven, en klik op 
PTZ-besturing, zal het preview-scherm overschakelen naar de single-channel-
display, en er zal een PTZ-control interface verschijnen in de 
linkerbenedenhoek, zoals weergegeven in figuur 5-18 

 
Figuur 5-18 

 Regelt de bewegingssnelheid van de PTZ, (gebruik de middelste knop 
van het muiswiel om de snelheid in te stellen) Directional knoppen 
regelen de bewegingen en richtingen van de PTZ. Zoom, focus, iris zijn 
aanpasbaar door toename "+", en het verminderen met de "-" knop. 
Presets position: Kan bepaalde Presets van Configure Preset of Call 
Preset, Clear preset. Kies van 1 - 255. 

 Presets point: De presets box kiest voor een bepaald vooraf ingestelde 
punt, na het klikken op het icoon, zal de PTZ direct naar die locatie 
gaan. Klik op de knop Presets voor figuur 5-19. U kunt de instellingstatus 
van de presets bekijken van 1-255; 

 

 
Figuur 5-19 

 Cruise Settings: Stel de functie van de cruise, en de daarmee 
samenhangende presets instelling in van de cruise, met inbegrip van 
verblijftijd en kruissnelheid. Weergegeven in figuur 5-20 en Figuur 5-21;
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Figuur 5-20 

 

 
Figuur 5-20 

 Stay Time: Verblijftijd van de camera op de preset. 
 Cruise speed: Snelheid van de cruise. 
 Start Cruise: Start cruise en patrouilleer op ingestelde pad. 
 Auto Scan: Wis alle preset punten. 

Opmerking: de DVR ondersteunt maximaal 255 vooraf ingestelde punten, dit 
wordt echter ook beïnvloed door de PTZ camera zelf, voor verschillende PTZ 
camera, het aantal vooraf ingestelde punt ondersteund, kunnen sterk 
variëren.Display 

Klik op het pictogram "Display" onder "Sys Setup", nu verschijnt display 
configuratie-interface, de schermresolutie en de kanaal namen kunnen hier 
aangepast worden, weergegeven in figuur 5-22.
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Figuur 5-22 

 Time Title/channel title: ☑ Kan na geselecteerd systeemtijd / 
kanaalnaam weergeven. 

 Channel Name: Klik op de naam van het kanaal om de weergave 
hiervan aan te passen, zie figuur 5-23. 
Resolution: Het betekent de resolutie van de video-uitgang van de 
DVR. Optionele resoluties: 1024 × 768, 1280 × 720, 1280 × 1024, 1920 × 
1080. Standaardresolutie is 1280 × 720. Het is slechts geldig nadat de 
DVR opnieuw wordt gestart met alle specificaties opgeslagen. 

 
 

 

Restore Default 
Figuur 5-23 

Klik op het pictogram "Default" onder "Sys Setup", om alles naar default te 
herstellen, zoals weergegeven in figuur 5-24.
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Figuur 5-24 

5.2.1.1 Volgens de gebruikersselectie, kunt u de parameters van het herstel 
voor "Common", "User", "Record Setup" en "netwerk" instellen. 
Image Color 

Klik op het pictogram "Image Color" onder "Sys Setup", om de video 
configuratiemenu te openen, dan kunt u de video-eigenschappen van IPC 
configureren, zoals getoond in Figuur 5-25. 

 
 

Figuur 5-25 

 Channel: Selecteer het kanaal. 
 Bright: Bright aanpassen. 
 Contrast: Contrast aanpassen. 
 Saturation: Saturation aanpassen. 
 Color: Color aanpassen. 
 Default: Herstel alles naar de default. 
 Save:  Sla de instellingen op. 
 Return: Keer terug naar het vorige menu. 
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P2P configuration 
Open P2P configuratie voor figuur 5-26. P2P waaronder mobiele client 
bewaking op afstand, kunnen mobiele client  toevoegen door het scannen 
van de QR-code. 

 
 

DDNS 

Figuur 5-26 

Open DDNS-configuratie voor figuur 5-27., Kan worden ingesteld op afstand 
door middel van de domeinnaam. 

 
Figure 5-27 

 DDNS Type: DDNS Types kan worden gekozen via DDNS. (Momenteel 
de lijst ondersteunt verschillende DDNS, waaronder ORAY DDNS, 3322 
DDNS, TZO DDNS en DYNDNS DDNS. Deze DDNS kunnen meerdere 
bedienen volgens de noden van de gebruikers en de setup.) 

 Enable: Activeer DDNS. 
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 DDNS refresh time：Stel DDNS ververstijd in, in seconden. 
 User name: Gebruikersnaam geregistreerd onder de DDNS. 
 Password: Wachtwoord geregistreerd door de DDNS. 
 Domain  name:  Domeinnaam geregistreerd door de DDNS. 
 Refresh: Na het opslaan van de instellingen, ververs de pagina om de 

instellingen door te voeren in het systeem. 
 Save: Sla de instellingen op. 
 Return: Keer terug naar het vorige menu. 

 

Wanneer DDNS correct is geconfigureerd en ingeschakeld, kunt u op uw 
browser direct toegang verkrijgen tot het systeem. 
 
Advance Option 

Klik met de linkermuisknop "Advance Option" in het hoofdmenu, zoals 
hieronder weergegeven, met inbegrip van disk management, user accounts, 
apparatuur upgrades en configuratie van de vier sub-menu zoals in voorbeeld 
5-28. 

 
Figuur 5-28 

 
 

Disk 
Klik op het pictogram "Disk" onder "Advance Option" voor figuur 5-29.
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Figuur 5-29 
 Als het apparaat de harde schijf met succes heeft aangesloten, zal het 

beheer de info tonen van de HDD. U moet de harde schijf formatteren 
indien nieuw aangesloten; Wanneer niet aangesloten of kan de HDD 
niet vinden, zal "Not connected the HDD" verschijnen. 
HDD No.:   Het nummer toegewezen voor de HDD. 

 State: Detecteert de huidige werk status van de HDD, u kunt alleen de 
HDD gebruiken die status "Normal" weergeeft.; Nadat het formatteren 
is voltooid, moet u de DVR opnieuw opstarten, de status zal "in use" 
weergeven. 

 Total  Capacity:  De totale beschikbare HDD capaciteit, de capaciteit 
van de HDD kan niet hoger zijn dan de maximale capaciteit: 4TB. 

 Residual Capacity: Toont de restcapaciteit van de huidige harde schijf; 
 Device Type: SATA. 
 Refresh: Ververs de lijst. 
 Format: Formatteren van de harde schijf, selecteert u de harde schijf 

die moet worden geformatteerd, en klik vervolgens op de knop 
"Format", pop-up waarschuwing dialoog "formatting will result in the 
selected HDD recording data loss, confirm that you want to continue?", 
klik op "OK" om te bevestigen, anders klikt u op "Cancel". 

 Return: Keer terug naar het vorige menu. 

Let op: Na het formatteren van de harde schijf, moet u het apparaat 
opnieuw opstarten. 
 
User 

Klik op "User" in "Advance Option"-interface om Figuur 5-30 weer te geven.
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Figuur 5-30 

 User List: Lijst toegevoegd gebruikers. "Admin" is super gebruiker / 
beheerder, en wij kunnen het voorrecht niet veranderen, maar alleen 
het wachtwoord. Andere algemene gebruikers hebben geen privilege 
van het toevoegen, wijzigen of verwijderen. 

 Privilege: Privilege lijst van gebruikers. Het omvat PTZ-besturing, 
afspelen, parameter setup,  log, geavanceerde configuratie, channel 
management, queryparameter, backup / uitzetten / uitloggen. 

 Add: admin - Alleen Admin kan een nieuwe gebruiker toevoegen. Klik 
op "Add", voer gebruikersnaam en wachtwoord in, selecteer voorrecht 
en sla vervolgens op. 

 Modify: Admin kan hier de informatie van de gebruikers wijzigen. Kies 
eerst een gebruiker, klik op "modify", voer dan de oude en het nieuwe 
wachtwoord in, wijzig de privilege, en sla vervolgens op. 

 Delete: Admin kan hier gebruikers verwijderen. 
 Return: Keer terug naar het vorige menu. 

Device upgrade 
Klik op "Upgrade" icoon onder "Advance Option" om figuur 5-31 weer te 
geven.
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Figuur 5-31 
Als het apparaat upgrade bestanden in de U-schijf heeft ontdekt, zal 

de betreffende informatie van upgradepakket (nummer, naam, grootte, 
datum) worden weergegeven. 
U disk Upgrade steps: Kopieer het upgrade-bestand (met de naam moet 
het formaat update_dvr.tgz zijn) naar de directory van de U disk, sluit deze U 
disk aan op de USB-poort van het apparaat. Als het upgrade-bestand niet in 
de lijst wordt weergegeven, vernieuw de interface (Als de upgradepakket 
nog steeds niet kan worden uitgezocht, controleer dan of de USB-poort 
goed verbonden is met de u-schijf en controleer ook of de naam upgrade-
bestand correct is). Nadat de upgrade-bestand wordt weergegeven, 
selecteert u het upgrade-bestand, klik op de "upgrading" om te beginnen 
met upgraden; Als u niet wilt upgraden, klikt u op Annuleren om terug te 
keren. 

Opmerking: Tijdens het upgradeproces moet u de stroom niet loshalen of USB-
stick verwijderen. Na de upgrade zal uw systeem automatisch herstarten. (Dit 
proces duurt ongeveer 3 tot 5 minuten.) Advies is om de fabrieksinstellingen te 
herstellen na de upgrade. 
 
Live Setup 

Open setting the scene voor figuur 5-2.
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Figuur 5-32 

 Channel list：Voer video input in op 720P of 960H. 
 Default：Herstel de default. 
 Save：Sla de instellingen op. 
 Cancel ： Annuleer de instellingen of keer terug naar vorig menu. 

Auto Maintain 
Klik op automatic maintenance in de advanced option en figuur 5-33 word 
weer gegeven. 

 
Figuur 5-33 

De gebruiker kan zelf instellen om het systeem automatisch opnieuw op te 
starten. Automatisch opnieuw opstarten van het systeem kan worden ingesteld 
op een vaste tijd. Klik op OK om op te slaan na het beëindigen van de 
installatie of klik anders op Cancel.
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Shut Down 
Klik op "Shut Down" om figuur 5-34 weer te geven. 

 
Figuur 5-34 

 Logout: Log uit met de gebruiker, zodat een ander in kan loggen. 
 Reboot: Start het system opnieuw op. 
 Shut down: Sluit het systeem af.



 

 

 

 


