CAMERABEELDEN TERUGZOEKEN/KIJKEN OP DE
4 KANAALS HDVR TYPE CPD-502ZC-NL
De verschillende methoden om beelden terug te zoeken zijn:
1.
2.
3.
4.

De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt zoeken.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste manier van terug zoeken.
(mogelijkheden: Lijst vol, Lijst opname, Systeem Lijst, Alarm Lijst, Beweging Lijst, Gebeurtenis
zoeken en Tijd zoeken)
Toets nu “enter” en u komt u in het desbetreffende menu terecht.

5.

Het terugzoeken en kijken en back-uppen van de beelden
Van de “Lijst Vol/Systeem”
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De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
U staat met de cursor op“ omhoog ” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug.
Wanneer de cursor op “ omlaag ” staat gaat u een pagina vooruit.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
De recorder zal nu altijd het maximaal aantal aangesloten camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen
welke beelden van welke camera u wilt bekijken.
Wilt u een back-up maken van de door u gewenste beelden op een USB stick of CD-ROM, dan dient
u de datum, tijd en cameranummer te noteren en deze aanwijzingen te volgen:
Na het bekijken en noteren van tijd en datum van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
Plaats nu uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets nu “Enter”
Toets nu “Menu” en geef uw wachtwoord in, gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar
back-up en toets “Enter”. Hier krijgt u de keuze tussen back-up maken op USB of op CD-ROM.
Geef nu aan waarop u de back-up wilt wegschrijven en voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de
juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in en klik op “back-up”, de beelden zullen
op het door u gewenste medium worden weggeschreven.
(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)
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Het terugzoeken en kijken en back-uppen van beelden
van de “Alarm/Beweging Lijst”
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De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
U staat met de cursor op“ omhoog ” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug.
Wanneer de cursor op “ omlaag ” staat gaat u een pagina vooruit.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
De recorder zal nu altijd het maximaal aantal aangesloten camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen
welke beelden van welke camera u wilt bekijken.
Wilt u een back-up maken van de door u gewenste beelden op een USB stick of CD-ROM, dan
dient u de datum, tijd en cameranummer te noteren tijdens het afkijken en de volgende
aanwijzingen te volgen:
Na het bekijken en noteren van tijd en datum van de beelden drukt u op de ■ stop toets
Plaats nu uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets nu “Enter”
Toets nu “Menu” en dan, desgevraagd uw wachtwoord, gevolgd door “Enter”, ga met de ▼ toets
naar ”geavanceerd”, toets nu ”Enter”, ga dan naar ”backup” en toets daar weer “Enter”. Hier krijgt
u de keuze tussen back-up maken op USB BACKUP of op DISC BACKUP.
Geef nu aan waarop u de back-up wilt wegschrijven en voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de
juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in en klik op “back-up”, de beelden zullen
op het door u gewenste medium worden weggeschreven.
(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)

Het terugzoeken, kijken en back-uppen van beelden in
“Tijd Zoeken”
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De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
U staat met de cursor op de datum, wanneer u de juiste datum en tijd heeft ingevuld drukt u op
het pijltje ▼ en toetst u “ enter”.
De recorder zal nu altijd het maximaal aangesloten aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen
welke beelden van welke camera u wilt bekijken.
Wilt u een back-up maken van de door u gewenste beelden op een USB stick of CD-ROM, dan
dient u de datum, tijd en cameranummer te noteren en deze aanwijzingen te volgen:
Na het bekijken en noteren van tijd en datum van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
Plaats nu uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets nu “Enter”
Toets nu “Menu” en dan, desgevraagd uw wachtwoord, gevolgd door “Enter”, ga met de ▼ toets
naar ”geavanceerd”, toets nu ”Enter”, ga dan naar ”backup” en toets daar weer “Enter”. Hier krijgt
u de keuze tussen back-up maken op USB BACKUP of op DISC BACKUP.
Geef nu aan waarop u de back-up wilt wegschrijven en voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de
juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in en klik op “back-up”, de beelden zullen
op het door u gewenste medium worden weggeschreven.
(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)

Het terugzoeken en kijken en back-uppen van beelden
middels “Remote Software Lan/Wan” op de PC.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U klikt 2 keer op het icoontje “Video Server E “
het login venster wordt geopend.
Nu vult u de juiste inloggegevens in, en dan klikt u op de groene pijl of enter.
De camerabeelden worden nu op uw PC weergegeven, onderaan dit venster ziet u een pijl.
Wanneer u deze pijl aanklikt zal de besturingseenheid van de recorder zichtbaar worden.
Druk nu de “ search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
De recorder zal automatisch het maximaal aantal op de recorder aangesloten camera’s weergeven,
u kunt nu kiezen van welke camera u de beelden in grootbeeld wenst te bekijken.

BACKUP VAN DE BEELDEN MAKEN:
1.

AVI:

Gelijktijdig als u de beelden bekijkt, kunt u deze meteen eenvoudig laten wegschrijven in een
file, wat automatisch op het bureaublad zal worden opgeslagen op het moment dat de het
back-uppen door u beëindigd wordt.
Om het wegschrijven naar uw bureaublad te starten drukt u op het filmrolletje bovenin de taakbalk
van de videoapplicatie, nogmaals klikken op dit symbool stopt het opnemen en als u het filmpje
op uw bureaublad wilt terug zien, klikt u dit file dubbel aan.
Op de vraag van het programma of u wilt dat het dit file zal “fixen”voor u, klikt u “yes” en de film
gaat afspelen.
Indien u dit filmpje in Windows format wilt omzetten, b.v. voor doorlevering aan officiële
instanties, klikt u het desbetreffende symbooltje in de videospeler applicatie en uw pc zal het
file gaan converteren naar AVI format. (Windows mediaplayer)
Nu kunt u de film weer wegschrijven op een draagbaar medium (USB bijvoorbeeld en deze
gegevens aan de instantie opleveren.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.

