BEELDEN TERUGKIJKEN/ZOEKEN OP DE
CPD-503W/NL
De verschillende methoden om camerabeelden terug te kijken zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen.
Wanneer de camera beelden niet op deze harde schijf staan kunt u met de
+ en – toetsen een andere harde schijf selecteren.
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: Full List, Record List, System List, Alarm List, Motion List, Time Search)
Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.

Het terugzoeken en kijken van de beelden op “Full/System List”
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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“previous ” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug.
Wanneer de cursor op “ next” 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 de maximaal aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke
camera u wilt bekijken.
Wilt u een back up maken op een USB stick noteert u dan de datum, tijd en cameranummer en volg
deze aanwijzingen.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets “Enter”
Toets nu “Menu” en dan uw wachtwoord gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back up
en toets “Enter”.
Voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in.
( Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeld historie opslaan.)

Het terugzoeken en kijken van beelden op “Alarm/Motion List”
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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“previous ” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug.
Wanneer de cursor op “ next” 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 de maximaal aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke
camera u wilt bekijken.
Wilt u een back up maken op een USB stick noteert u dan de datum, tijd en cameranummer en
volg deze aanwijzingen.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets “Enter”
Toets nu “Menu” en dan uw wachtwoord gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back up
en toets “Enter”.
Voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in.
( Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeld historie opslaan.)

Het terugzoeken en kijken van beelden in “Time Search”
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De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “Search” toetsen tegelijk 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 “Select ” deze toets gebruikt u wanneer u de juiste datum en tijd heeft
ingevuld.
Gebruik nu de toetsen ▼ en ▲ en + en – om de juiste afspeeltijd in te vullen en ga dan naar
select.
De recorder zal nu altijd de maximaal aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke
camera u wilt bekijken.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets “Enter”
Toets nu “Menu” en dan uw wachtwoord gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back up
en toets “Enter”.
Voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal Mbyte’s
in.
( Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeld historie opslaan.)

Het terugzoeken en kijken van beelden middels
“Afstandsbediening”
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De recorder staat beelden op te nemen.
Druk nu de “search” toets in op de afstandsbediening en de zoeklijst komt in beeld.
Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen.
Wanneer de camera beelden niet op deze harde schijf staan kunt u met de
+ of – toetsen een andere harde schijf selecteren.
Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt zoeken.
Selecteer nu met de toetsen ▼(Down) en ▲(Up) de juiste manier van terug zoeken.
(mogelijkheden: Full List, Record List, System List, Alarm List, Motion List, Time Search)
Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
De mogelijkheden om beelden te selecteren, zie punt 6 t/m 10 hier boven.

Het terugzoeken en kijken van beelden middels
“Remote Software Lan/Wan”
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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 camera beelden 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.
Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen.
Wanneer de camera beelden niet op deze harde schijf staan kunt u met de
+ en – toetsen een andere harde schijf selecteren.
Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt zoeken.
Selecteer met de toetsen ▼ en ▲ de juiste manier van terug zoeken.
(mogelijkheden: Full List, Record List, System List, Alarm List, Motion List, Time Search)
Toets nu “enter”
en u komt u in het gekozen menu terecht.
De mogelijkheden om beelden te selecteren, zie punt 6 t/m 10 hier boven.

