De Mpeg4
Recorders

Gebruikershandleiding

Op de recorder zelf (indien u een monitor aangesloten heeft) de beelden terugzien:
1.
2.
3.
4.
5.

De recorder staat in gebruik en de camerabeelden op te nemen.
Druk nu de “List” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
Nu ziet u een lijst met alle data die opgenomen is.
Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de door u gewenste datum/tijd van beelden die u wilt zien.
Toets nu “enter” en de betreffende beelden worden nu weergegeven op het scherm.

LET OP: Noteer de tijd en datum van het delict wat u later wilt back-uppen op, want dit heeft
U hierbij nodig !

Het maken van een back-up van de beelden op de PC
1. Open de Video Viewer snelkoppeling op uw PC en de applicatie zal zich openen:
1. Klik op het tweede icoontje van links
en er zal een bedieningssatelliet naast
hetVideoViewer.lnk
beeldscherm openen.
VideoViewer

2. Klik op het tweede icoontje van de
bovenste rij symbolen en het hieronder
afgebeelde venster zal openen.

3. Klik nu het betreffende vakje aan
van de wijze waarop de opname was
gemaakt, welke u wilt back-uppen,
Indien u alle vakjes aanvinkt zullen alle
opnamen met tijd en datum in het
venster daaronder verschijnen.
4. Klik eenmaal op de regel van de juiste
tijd en datum en deze zal verschijnen
bij de regel “START-TIME”.

5. Geeft u hier nu het cameranummer in ,
waarvan u de beelden wilt back-uppen.

Het maken van een back-up van de beelden op de PC
6. Check nu of het uur waarin u de opname had gezien klopt en klik nu
op de minuten-instelling(blauw maken). Op deze wijze kunt u dan
de minuten preciezer instellen met de kleine pijltjes naast het
venster..

7. Vink hier aan als u
de beelden wilt
“monitoren” tijdens
de download.

8. Klik op dit icoontje en het hieronder afgebeelde
venster zal opengaan, waarin u kunt aangeven
op welke locatie op uw PC u het back-up file
opgeslagen wilt hebben na het downloaden.
9. Klik nu op “Download” en het venster hieronder zal
openen en uw beelden worden van de harddisk van
de recorder gekopieerd en opgeslagen op uw PC, op
de door u aangegeven plaats.

Als de download van de beelden voltooid is (100%) dan kunt u op het symbooltje,
datum vermeldt staat, aanklikken.en de film zal gaan afspelen met de hieronder
unit eronder.

10. Klik op dit icoontje tijdens het afspelen cvan de beelden en uw backup zal worden geconverteerd naar AVI beeldformaat. Hierna zal uw
file in dit –voor Windows en dus voor iedere PC herkenbare- format
opgeslagen worden.

waaronder de tijd en
afgebeelde bedienings-

