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1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus
wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en
eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of
naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd
het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
OPMERKING:
Dit document is een beknopte installatiehandleiding. Raadpleeg de volledige handleiding op de
cd-rom voor meer informatie (enkel beschikbaar in het Engels).
Inhoud:
•
•
•
•
•
•
•

1x CPD674 4-kanaals DVR
1x voedingsadapter 100-240 VAC~50/60 Hz naar 19 VDC 2.21 A + voedingskabel
1x montagebeugel voor harde schijf + schroeven
1x Harde schijf 320Gbyte (Sata)
1x USB Laser muis
1x cd-rom met volledige handleiding
1x Bedieningshandleiding

2. Veiligheidsinstructies
Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Elektrocutiegevaar bij het openen van het toestel. Raak geen
Kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te
vermijden.
Trek de stekker uit het stopcontact (trek niet aan de kabel!)
voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt.
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3. Algemene richtlijnen
Enkel voor gebruik binnenshuis.
Bescherm dit toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende
vloeistoffen. Plaats geen object gevuld met vloeistof op het toestel.
Bescherm tegen stof.
Bescherm tegen extreme hitte. Zorg dat de verluchtingsopeningen
Niet verstopt geraken. Voorzie een ruimte van minstens 2,5 cm tussen het
toestel en elk ander object.
Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de
bediening

Leer eerst de functies van het toestel voor u het gaat gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de
garantie.
¾ De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding
en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier
rechtstreeks verband mee houden.
¾ Leef bij gebruik van dit toestel de wetgeving betreffende de privacy na.

¾
¾
¾

4. Eigenschappen
CPD674 HDVR
• videocompressie H.264
o verbeterde videokwaliteit voor monitoring en opnames
o langere opnameduur dankzij een verminderde bestandgrootte
• multiplexing: simultane live weergave, opname, playback en back-up geheel onafhankelijk
van netwerk.
• back-up functie: ondersteunt back-up via USB 2.0 flash drive en Video Viewer
• opname door bewegingswaarneming
o geavanceerde opname door bewegingswaarneming
o opname door bewegingswaarneming met geprogrammeerde starttijd (3 instelbare
parameter)
o snelzoekfunctie
• meertalige OSD: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Tsjechisch,
Hongaars en Grieks
• handleiding: enkel beschikbaar in het Engels op CD-rom
• ondersteunt SATA harde schijven
• bediening: handmatig op DVR, afstandsbediening, netwerk en Laser muis besturing
• overschakeling naar zomer- of wintertijd
• opnamemodi: Handmatig/Gebeurtenis/Tijd/Alarm
• automatisch herstel van het systeem nadat de voeding opnieuw is aangesloten
• harde schijven: 320 GB (standaard meegeleverd) uitbreiding mogelijkheid 500 GB / 1TB
• back-up via netwerk, USB 2.0 flash drive
• audio/video: opname met geluid langs 4 audio-ingang en 1 audio-uitgang
• ondersteunt TCP/IP, PPPoE, DHCP en DDNS netwerkaansluiting
• opname op afstand via meegeleverde videoviewer software
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5. Toets omschrijving
Raadpleeg de figuren op pagina 2 van deze handleiding.
Voorzijde

LEDS

POWER

De DVR is ingeschakeld.

HDD

De harde schijf leest of neemt data op.

TIMER
PLAY

De geprogrammeerde opnamefunctie is ingeschakeld.
De DVR speelt de opname af.

MENU

Druk op MENU om het menu weer te geven.

ENTER

Druk op ENTER om te bevestigen.
RECORD Weergave van de informatie over de handmatig gestarte opnames.
MOTION Weergave van de informatie over de opnames met bewegingsdetectie.
ALARM

Weergave van de informatie over de alarm gestarte opnames.

SYSTEM

Weergave van de informatie over de geautomatiseerde opnames. De DVR
maakt elk uur een bastand aan.

FULL

Weergave van alle informatie van de opnames.

LIST

PLAY
SLOW
ZOOM
SEQ
1~4
POWER

NAVIGATIE

AUDIO
TOETSVERGR.
USB-poort

Druk op PLAY om de opname af te spelen.
Druk op SLOW om het afgespeelde bestand traag af te spelen.
Druk op ZOOM om het beeld in het geselecteerde kanaal te vergroten.
Druk op SEQ om de camerabeelden achter elkaar weer te geven (dwell).
Druk op

om de 4-kanaals display weer te geven.

Druk op een cijfertoets om het desbetreffende kanaal te selecteren.
Houd POWER ingedrukt om de DVR uit te schakelen.
Druk op een van de toetsen om de cursor te verplaatsen: omhoog
(
), omlaag (
), links (
) of rechts (
).
Druk tijdens het afspelen op
om het afspelen/te pauzeren, druk
op
om afspelen te stoppen.
= SLOW + ZOOM
Druk gelijktijdig op SLOW en ZOOM om de geluidsopties te selecteren.
= MENU + ENTER
Druk gelijktijdig op MENU en ENTER om de toetsen te vergrendelen. Druk op een
toets en geef het paswoord in om de toetsen vrij te geven.
Steek een compatibele USB-stick in deze poort voor een snelle back-up of upgrade
van de firmware.
Opmerking: Gebruik enkel een USB-stick geformatteerd in FAT32-formaat.

Achterzijde
DC 19V

Voedingsingang.

VIDEO IN

4 video-ingangen voor 4 externe videobronnen, bv. camera’s.

VIDEO OUT

1 video-uitgang naar de hoofdmonitor.

AUDIO IN

4 audio-ingang voor een externe audiobron, bv. camera met audio.

AUDIO OUT 1 audio-uitgang naar een audiotoestel, bv. luidsrpeker.
LAN-poort Aansluiting voor een LAN-netwerk
VGA- poort. 1 VGA uitgang voor externe TFT monitor
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6. Installatie van de hardware
Installatie van de harde schijf (HDD)
Raadpleeg de figuren op pagina 2 van deze handleiding.
• Deze DVR is geschikt voor gebruik met een compatibele 320Gbyte HDD, type SATA
(Serial Advanced Technology Attachment).
Aansluiting van een videomonitor
• Sluit een compatibele monitor (niet meegeleverd) aan de BNC video-uitgang achteraan uw DVR.
Aansluiting van de voedingsadapter
• Steek de DC-stekker van de adapter in de 19 VDC-ingang achteraan de DVR.
WAARSCHUWING: Gebruik enkel de meegeleverde voedingsadapter.
• Koppel de voedingskabel aan de adapter en koppel de adapter vervolgens aan het lichtnet.
Schakel de DVR nog niet in.
Aansluiting van een camera
• Deze DVR is geschikt voor gebruik met 4 compatibele camera’s (niet meegeleverd). Elke aangesloten
camera heeft een eigen voeding nodig.
• Sluit de video-uitgang van de camera aan de BNC video-ingang achteraan de DVR. Het nummer
naast de aansluiting duidt op het kanaalnummer.
• De DVR heeft een enkele audio-ingang. Sluit de audio-uitgang van de audiobron aan de audioingang (onderste aansluiting) van de DVR. Gebruik hiervoor een stekker van het type RCA.
• De DVR heeft ook een RCA audio-uitgang naar een extern audiotoestel, bv. een luidspreker.
• Sluit de DVR via een netwerkkabel aan een LAN-netwerk. Gebruik hiervoor een stekker van het
type RJ45. De instellingen gebeuren via het menu of via meegeleverde software.
7. Basisinstellingen
• Schakel de aangesloten camera’s en de DVR in. De opstarttijd duurt 10 à 15 seconden.
Instellen van datum en tijd.
• Stel voor het eerste gebruik de datum en tijd in.
• Druk op MENU en geef het wachtwoord in om het menu weer te geven.
Opmerking: Het standaard wachtwoord is 0000 (4x ENTER TOETS).
• Verplaats met de navigatietoetsen de cursor naar het submenu DATUM.
Opmerking: Het is aan te raden de ingestelde datum en tijd niet meer te wijzigen eens
een opname is gestart.
Opmerking: Laat een pas ingestelde DVR gedurende 48 uur ingeschakeld.
Instellen van een wachtwoord
• Druk op MENU en geef het wachtwoord in om het menu weer te geven.
• Verplaats met de navigatietoetsen de cursor naar het submenu SYSTEEM INFO (5x
toets)
• Toets rechts
. Selecteer WACHTWOORD en toets rechts
. Stel het nieuwe wachtwoord in
met de toetsen links
en rechts
, boven
en onder
. Dan toetst u 1x rechts
zodat de cursor op wachtwoord staat. Nu toetst u MENU om het ingestelde wachtwoord op te slaan.
Instellen van de opnamefunctie
• Druk op MENU en geef het wachtwoord in om het menu weer te geven.
• Verplaats met de navigatietoetsen de cursor naar het submenu GEAVANCEERDE INSTEL
(4x
toets).
• Toets rechts
. Selecteer OPNAME doormiddel van toets onderen
5x te toetsen.
• Druk dan op ENTER.
• Stel beeldgrootte, beeldkwaliteit en aantal beelden per seconde in.
• Raadpleeg de uitgebreide handleiding op de meegeleverde cd-rom voor meer details.
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8. Bediening met USB-muis
Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het
icoontje
in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad
in te voeren. Dat is standaard 0000. En druk op enter
.

9 Hoofd Menu

Klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm om het hoofdmenu als
hieronder, en klik met de rechtermuisknop opnieuw weer te geven om af te sluiten.

QUICK START Instelling voor beeld en
datum en tijd
DATE SETUP

Datum weergave op scherm,
zomer/wintertijd instelling

SYSTEEM

I n s t e l l i n g e n v oo r T a a l ,
a d m in e n b e b r u ik e r s
wachtwoorden, USBbackup
Ge b e u r t e n i s S n e l z o e k e n , E v e n t z o e k e n ,
H D D in f o e n E v e n t lo g
Ge a v a n c e e r d C a m er a , d et ec t i e, a l a r m
instelling
N et w e r k , S N T P , D is p l a y
O p n em e n , o p a f s t a n d
Schema
T i j d s / d e t ec t i e g e s t u u r d e
instelling
o p n a m e in s t e l l i n g
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10 Snelmenu (alleen belangrijke functies worden beschreven)
Beweeg de muis naar de grijze balk aan de linkerkant van het scherm om het
snelmenu te openen

10.1 Video kanaal veranderen
Klik op
om het videokanaal menupaneel te krijgen:
U kunt op een van de camera kanalen klikken, de layout veranderen
(4-split, 9-split, 16- split) of beelden laten switchen

10.2 Afspelen van Videobeelden
Klik op

om het playback menu te krijgen. U kunt direct de laatst opgenomen

beelden terugkijken door op
zoeklijst te krijgen

te klikken of door op

(event) te klikken om een

Noot: Er moet ten minste 8192 beelden zijn opgenomen voordat het afspelen goed zal werken. Zo niet,
zal het toestel het afspelen te stoppen. Bijvoorbeeld, als het IPS is ingesteld op
25, moet de opnametijd ten minste 328 seconden duren (8200 images / 25 IPS) voordat het
afspelen goed zal functioneren.

Noot: Tijdens het afspelen zal de beeldgrote (FRAME, FIELD of CIF) op het beeldscherm staan.

8

De H264
Recorders

Installatiehandleiding

10.3 Afspeel toetsen
Snel
Vooruit
Snel
Achteruit
Afspelen /
Pause

Verhoog de snelheid voor snel vooruit. Klik eenmaal om 4X
snelheid vooruit en klik je tweemaal op 8-voudige snelheid,
enz. te krijgen, en de maximale snelheid is 32X.
Verhoog de snelheid voor snel vooruit. Klik eenmaal om 4X
snelheid vooruit en klik je tweemaal op 8-voudige snelheid,
enz. te krijgen, en de maximale snelheid is 32X.
Klik hier om de laatste opgenomen videoclip direct afspelen,
en klik nogmaals om te pauzeren. In de pauze-modus, klik
eenmaal op een frame vooruit te krijgen, en klik op een frame

Stop

Klik hier om de video-weergave te stoppen.

Langzaam
Afspelen

Klik eenmaal om 1/4X afspeelsnelheid te krijgen, en
klik tweemaal op 1/8x afspeelsnelheid te krijgen

Vorige /

Klik hier om naar de volgende / vorige tijdsinterval in een uur,

Volgend

bijvoorbeeld, 11:00-12:00 of 14:00-15:00, en beginnen met het

uur

spelen van de vroegste gebeurtenis (videoclip) opgenomen
tijdens dit hele uur.
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11. Gebruik
Display
Het figuur hieronder geeft de display lay-out weer.

Systeem Datum/tijd

Status bar
Beschikbare HDD
capaciteit

Opname
Kanaal titel

Icoon

Functie

Bewegingsdetectie

Icoon Functie

Icoon Function

Live audio kanaal (1~4)

Afspelen audio kanaals (1~4)

Audio Kanaal Uit

Digitaal Zoom aan

Digitaal Zoom Uit

Tijd gestuurde opname

Geen Netwerk

Internet Verbinding

LAN Verbinding

Aangesloten USB muis

Aangesloten USB-stick

HDD Overschrijven

Toetsen geblokkeerd

PTZ mode ingeschakeld

Sequence weergave

Admin ingelogd

Gebruiker ingelogd

Bewegingsdetectie

Opname

Alarm

* De iconen kunnen verschillen met de iconen op uw scherm

Opname
• Sluit de camera(’s) en de HDD correct aan de DVR.
• De DVR start de opname indien de automatische opname- en de prealarmfunctie ingeschakeld
zijn.
Opmerking: De DVR overschrijft 8 GB van de oudste gegevens.
• Het icoon
verschijnt op het display, wanneer DVR beelden opneemt.
• Bij een bewegingswaarneming (functie is ingeschakeld) wordt het icoon
weergegeven.
• Bij een geprogrammeerde tijdsopname verschijnt het icoon
en licht de opnameled op.
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12 Afspelen van beelden
• Druk op PLAY om de opgenomen beelden af te spelen.
Opmerking: Het bestand moet minstens 8192 beelden bevatten (bv. ips = 25, de opname moet
minstens 273 seconden lang zijn).
• Druk op
om het afspelen verder te spoelen of op
om het afspelen terug te spoelen. Druk
meermaals op de toetsen om de spoelsnelheid aan te passen: 4x, 8x 16x of 32x (max.).
om het afspelen te pauzeren.
• Druk op
• Druk eenmaal op SLOW om 1/4 snelheid af te spelen, of druk tweemaal op SLOW om 1/8
snelheid af te spelen.
• Druk op
om naar live weergave terug te keren.
Zoekfunctie
• Er zijn twee zoekfuncties beschikbaar: volgens lijst of volgens tijdstip van de opname.
Opmerking: Ook kunnen de bestanden via Video Viewer software opgezocht worden.
• Zoekfunctie volgens lijst: Druk op LIST om een lijst met alle opnametypes weer te geven (Snel zoeken,
Opname Lijst, Motion Lijst, Alarm Lijst, Tijd Lijst en Full List). Selecteer de gewenste lijst en druk
op ENTER om het bestand af te spelen.
• Zoekfunctie volgens tijdstip: Druk op MENU en ga naar GEBEURTENIS INFO (6X
toets dan 1x
toets en dan ENTER toets). En SNEL ZOEKEN zal worden geopend. Voer nu met de pijl toetsen de
juiste datum en tijd in om het bestand te laten afspelen.
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Voor de 4,8 en 16 kanaals recorders
draaiend op de VideoViewer applicatie

Deze handleiding bevat informatie omtrent het aansluiten van uw digitale Videorecorder op uw interne (LAN)
externe (WAN) netwerk in de woning of kleine bedrijf, rechtstreeks op uw Modem/Router.
Indien u deze handleiding stap voor stap volgt, zult u zien dat u geen tovenaar in IT behoeft te zijn om uw
camerabeelden op het scherm van uw PC te kunnen bekijken.
1.0. Het opsporen en reserveren van een intern IP adres (LAN) voor uw recorder
In de eerste plaats gaan we een vrij “adres” zien te vinden in uw netwerk, dit doet u als volgt:
a. Ga op het bureaublad van uw –of een van de pc’s in het netwerk- naar “start”.
b. Kies “uitvoeren” en type in dit scherm op de opdrachtregel de letters ”cmd”.
c. Geef dan een “enter” of klik op “OK”.

d. U komt in een DOS-scherm, waar u achter de prompt c:\>: het woord “ipconfig“ intypt.
e Het DOS scherm geeft nu de interne “adres” in het lokale netwerk(LAN) aan, waarop de computer
waarop u momenteel aan het werk bent, is aangesloten.
Dit is in dit voorbeeld het “adres” met het nummer 192.168.0.5 en dit adres is dus al “bezet” !

LET U OP:
Maakt u nu dit scherm “klein” en laat het open staan, dit is makkelijker
straks, er dient nog eea te gebeuren………………..

Nu dient u zich te realiseren dat uw videorecorder, welke u wilt installeren op het lokale netwerk, ook een
eigen “adres” (intern IP ADRES) dient te verkrijgen van u om op uw netwerk te kunnen functioneren,
Uw recorder is feitelijk ook een “normale” computer en gaat als zodanig deel uitmaken van uw interne
computernetwerk.
U zult dus een “adres” met een ander nummer moeten kiezen of zelf een nieuw “adres” aan gaan maken voor
uw recorder in uw netwerk, zodat deze zijn eigen plek zal hebben hierin.
Wij nemen hiervoor een mooi en oplopend getal, b.v: 192.168.0.50, maar voordat wij dit nummer als het
nieuwe (IP)“adres” in gebruik zullen kunnen gaan nemen moeten wij wel controleren of dit (IP) adres
niet al in gebruik is in uw netwerk door mogelijk een hierop aangesloten printer of een andere PC.
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Voor de 4,8 en 16 kanaals recorders
draaiend op de VideoViewer applicatie

1.1. Het controleren of het door ons beoogde (IP)adres ook inderdaad een “vrij” adres is
LET OP: schakelt u EERST ALLE op het netwerk aangesloten apparatuur zoals pc’s, printers, modems enz
AAN voordat u deze test gaat doen op de volgende wijze:
a. Typ achter de prompt c:\>: “ping 192.168.0.50” en na enige tijd zal het DOS scherm het volgende in beeld
gaan geven:
(NOOT: een spatie tussen “ping” en “192 “ zetten !)

Indien de laatste boodschap “<100% verlies>” aangeeft, betekent dit dat het nu bedachte nummer
192.168.0.50, voor aansluiting van uw recorder in uw netwerk, inderdaad een vrij nummer is.
Let u op: Deze gegevens zijn slechts een voorbeeld, U dient de gegevens te gebruiken welke u op
deze wijze zelf in uw eigen PC zult vinden………………………………………
UITLEG VAN DE SAMENSTELLING VAN EEN IP-ADRES:
De –voor u- in dit voorbeeld belangrijke cijfers en nummers die gevonden zijn, op een rijtje:
Het vrije “adres” (Interne IP ADRES) is:..[192.168.000].050
Uitleg: De eerste drie groepen cijfers van een IP adres
vormen samen de IP-RANGE van uw systeem.
LET U OP: De cijfers uit deze drie groepen mogen
ABSOLUUT NIET verschillen met
die in uw recorder-configuratie (pagina 3) !

De laatste drie cijfers van het adres geven de
vrije PLAATS in uw netwerk aan.

Op het door u in uw systeem gevonden vrije adres wordt uw recorder de recorder later “aangesloten”.
Het “Subnetmasker” is 255.255.255.0 (indien dit bij u verschilt, dient u uw eigen nummer aan te houden) !
De “Standaard-gateway”. Dit nummer is in 95% van alle gevallen hetzelfde nummer als het de later in
uw recorder in te voeren nummer bij “DNS-Server” gegevens.
De standaardgateway is overigens dat “punt” in uw netwerk, waar uw Modem / Router op aangesloten
is in uw netwerk en hiermee dient de recorder dus ook verbonden te gaan worden, in ons voorbeeld is
dit het nummer: 192.168.0.1.
Noteert u ALLE, door U in uw netwerk middels “CMD” gevonden gegevens, u heeft ze straks nodig.

Leg nu de bij uw recorder geleverde CD ROM, waarop zich de webserver applicatie bevindt, in uw CD speler
en open het installatieprogramma en volg de hierin aangegeven stappen zorgvuldig op, start uw PC daarna
opnieuw op en ga verder op de volgende pagina van deze handleiding.
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Voor de 4,8 en 16 kanaals recorders
draaiend op de VideoViewer applicatie

1.2. Het instellen van de gevonden relevante netwerk-gegevens in uw recorder
1. Open de Video Viewer applicatie

op uw PC en klik op het adresboek, linksbovenin:

2. Klik hierin op het tweede icoontje van links en
er zal een nieuw scherm geopend worden..

3. Het nieuwe scherm is geopend en
de router heeft de recorder gevonden
met als –standaard- IP-adres:
192.168.1.10.
We zien meteen dat dit IP adres NIET
in onze range ligt ! Let u hierop !

4. Klik nu deze regel aan, deze zal grijs
van kleur worden.
5. Klik het middelste icoontje aan, en:

Het “configuratiescherm” van de
recorder zal zich openen.

6. In dit scherm dient u als eerste dus het (standaard)
IP adres (192.168.1.10) waarop uw recorder staat, te
veranderen in een voor uw netwerk vrij, door u via de
“CMD” methode gevonden IP adres, wat WEL in
de “range” van uw netwerk zit, zie ook uitleg Pag.2.
DUS: 192.168.1.10 wordt 192.168.0.50
Daarna verandert u de eventueel andere, ook niet overkomende gegevens door die, welke u gevonden had
middels “CMD” in DOS. (zie weer pagina 2).
NOOT: In een particulier netwerk zijn de bij de
“DNS Server” in te vullen gegevens in 95% dezelfde
als die van de in “CMD” gevonden “Gateway”…..
(zie ook stap 7).
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Voor de 4,8 en 16 kanaals recorders
draaiend op de VideoViewer applicatie
8. Vul hier de standaard wachtwoorden in.
Bij User Name: admin
Bij Password: admin

7. Vul hier de nummers in die u gevonden had.
IP-adres: 192.168.0.50,
Netmask: 255.255.255.0,
Gateway: 192.168.0.1, DNS Server: 192.168.0.1 en
als Poort nemen wij: 80 (standaard-poort).

9. Klik nu op “Apply” en de recorder zal deze gegevens
opslaan. Klik “Apply” en klik daarna op “Close”.
Nu gaat u terug naar het VideoViewer zoekscherm, wat
u nog open had staan (zie Pag.3, 2.) en herhaalt u nu
deze stap 2 en daarna zult u zien dat het IP adres wat
hier stond, is verandert in het door ons ingestelde
IP Adres, nummer 182.168.0.50.
10. Klik nu op het eerste icoontje en het configuratiescherm voor de inloggegevens (hieronder) gaat open.

11. Vul hier de standaard wachtwoorden in.
Bij User Name: admin
Bij Password: admin en klik op “Apply”

12. Klik nu op deze en het naastgelegen veld wordt
geopend. Hier maakt u een keuze welke video
stream u via het Ethernet wilt bekijken. Heeft u een
Mpeg4 recorder, kies dan voor Mpeg4 enzovoort.

13. Klik nu op deze pijl en keuzeveld wordt geopend.
Hier kunt u kiezen of u alleen video of audio en
video over het Ethernet wilt versturen.

14. Klik op “Apply” en de recorder zal
de verrichte instellingen opslaan.

15. Klik op “Close” en ga
terug naar de VideoViewer Applicatie, waar
u uw adresboek nog open
had staan, zie Pagina 3,
punt 2.
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16. Dubbelklik nu op de adresregel om in te loggen op
uw recorder en u z ult zien dat de verbinding met
uw PC –via uw router- tot stand komt en u heeft
camerabeeld.
Nu dient u nog de standaard wachtwoorden voor uw
Eigen (geheime) wachtwoorden in te stellen.
Hoe dit gaat wordt onder punt 3 (onder) uitgelegd.

2.0. Het instellen van uw eigen (geheime) account om zelf in te loggen op uw recorder
1a. Klik op het tweede icoontje van links
in de taakbalk van de VideoViewer en
het hiernaast afgebeelde venstertje zal
openen.

= PC beeld van de VideoViewer, V.125

1b. Klik op het middelste icoontje van de onderste rij
symbolen in de Viewer en het op de volgende pagina
afgebeelde venster zal openen, waarin u uw eigen
gebruikersaccounts met wachtwoorden en rechten op
verschillende niveau’s hieraan verbonden kunt invoeren.

Versie 139 heeft een iets afwijkende Viewer, zie onder:
1c. Klik op het tweede icoontje van links in de taakbalk van de
VideoViewer en het hieronder afgebeelde venstertje zal
openen. (General Settings and utilities)

= PC beeld van de VideoViewer, V.139
1d. Klik op “Remote Config”

1e. Klik op “Configure” en het venster
als op pagina 6 zal openen, volg
dan weer stap 3 en verder.
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2. Klik het +teken voor “general” en daarna op de tekst
“account” en het scherm hieronder zal zich openen.

3. Klik nu op het icoontje “New” en de vakjes waar u de username en de inlog –
wachtwoorden moet invullen worden geactiveerd en zullen wit kleuren.

4. Hier vult een username in, die u zelf
mag bedenken.

6. Klik op deze pijl in de toets en de gebruikers-niveau’s
worden getoond, maak hierin nu een passende keuze.
Supervisor: De beheerder mag uiteraard alles bedienen
Normal User: Deze gebruiker kan niet alles bedienen, wel:
Kleurinstellingen, Netwerkinstellingen en mag in het
instellingenmenu van de recorder
Guest: Deze gebruiker kan niets bedienen, mag alleen maar
inkijken op het systeem en de beelden ervan.

5. Hier vult een password in, die u zelf
mag bedenken.

7. Klik deze pijl toets om aan te geven
hoe lang de gebruiker mag inloggen.
“Infinite” betekent “oneindig”.

1 MIN
5 MIN
10 MIN
1 HOUR
1 DAY
INFINITE

8. Klik op “Apply” om uw account op te slaan.
Herhaal nu stappen 2 t/m 9 om meerdere accounts
met wellicht andere rechten aan te maken of klik
“Close”, ga terug naar Stap 14 (vorige pagina) en
open uw camerabeeld en ga door op de volgende
pagina.
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Recorders

3.0. Het bedieningspaneel van de VideoViewer
1

2

3

4

5

6

7

8

11 12 13 14 15

9 10

16

In deze applicatie kunt u meerdere (tot 16 verschillende) recorders in uw netwerk bekijken en het
aanroepen van ieder meerder systeem, doet u door de gegevens van dit meerdere systeem in uw
adresboek op te slaan. Dan dient u (zie Pagina 3, Punt 5.) deze gegevens in uw recorder vast te leggen
in de configuratie. Indien u dan op een van de meerdere systemen wilt inloggen, klikt u dubbel op de
adres-regel ervan in het adresboek en het netwerk zoekt en vindt de door u ingevoerde installatie op het
LAN of WAN en opent deze in uw applicatie.
Het huidig bedienbare systeem is rood omrand. Door in quadbeeld met uw muis op een ander beeld
te klikken, opent u deze om te bedienen. Onderin uw beeld ziet u verschillend woordjes “Live” staan,
van het systeem welke u bekijkt, is dit vakje donker gekleurd tov de andere, bij camera-volbeeld.
U kunt de “Live” ingelogde camerasystemen bedienen met de hieronder aangegeven aanwijzingen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Opent het adresboek met gebruikers
Diverse (miscellaneous control) settings
Recordknop opname op PC (in bestemde map)
Snapshot (in bestemde map)
Info (systeem)
DVR(camera en menu) besturing activeren
PTZ (camera) besturing activeren
Applicatie minimaliseren (klein maken)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Volbeeldweergave applicatie (incl.besturing)
Afsluiten (applicatie)
Alle verbindingen met systemen verbreken
Huidige verbinding verbreken
Volledig scherm zonder bediening / besturing
Mode: 1 kanaal, 4 kanalen, 9 kanalen of 16 kan.
tegelijk weergeven.
15) Schakelen tussen verschillende systemen
16) Applicatie vergroten of verkleinen.
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Recorders

3.1. Uitleg van het bedieningspaneel van de Recorder in de Videoviewer.
1
15
14

2

3
13
12
4
11

10

9

8

7

6

5

1) Netwerk gescheiden kijken (gescheiden van de monitor op locatie)
op afstand beelden bekijken: GROENE kleur = “UIT”, BLAUWE kleur = “AAN”
8) “Stop” toets voor alle bezigheden
2) “Enter” toets
9) List: Lijst van gebeurtenissen
3) “Digital Zoom”
10) Diverse waarden met + of - veranderen
4) “R.E.T.R” = online alarm registratie: aan.
11) Audiokanalen aan- of uit-schakelen
5) “R.E.T.R” = uitschakelen
12) Playback besturing
6) Cursor in menu= besturing van PTZ camera
13) Beeldweergave keuze: 1 of 4 kanalen
7) “Event” = Zoekmenu voor het terug14) Beeldweergave keuze: 4 – 8 of 16 camera’s
kijken van beelden
15) Camerakanalen van 1 tot 4 of tot max. 16.
“Kijkt u rustig rond” met uw applicatie in uw recorder, u zult vanaf nu steeds weer nieuwe
mogelijkheden vinden om uw systeem –anders dan in het eigen (in uw DVR) menu- te bedienen.
Nu gaan we weer een stap verder met de installatie van de recorder op het Internet…..
Het instellen van uw modem/router om het mogelijk te maken om op uw systeem, waar ook
ter wereld in te kunnen loggen vanaf iedere willekeurige PC waar internet explorer op
geïnstalleerd zal zijn, kunt u simpel doen door deze link aan te maken in Internet Explorer
en het programma (freeware) wat u hiermee zult vinden, dient u te installeren op uw PC.
http://www.simpleportforwarding.com/download
Het enige wat u dient te weten of te doen, is:
1. Het IP ADRES waar u de recorder op heeft ingesteld,
2. Merk, het type en evt typenummer (op de sticker op onderzijde) van uw Modem/Router,
3. Dat u deze gegevens –daar, waar het programma erom vraagt, invult.
Voor degenen onder u die een bedrijfsnetwerk hebben liggen met allerlei switches en tussenstations,
volgt op de volgende pagina’s een uitleg van het openzetten van poorten.
Bergt u deze handleiding zorgvuldig op, als iemand deze vindt dan kan men kunnen zij, ook met
behulp van deze handleiding uw gebruikersnaam en/of passwords wijzigen.
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4.0. Het instellen van de modem / router om het Videosysteem op het Internet te kunnen bekijken.
U opent “ Internet Explorer” en u toetst het interne IP-adres van uw router in.
LET U OP:
Wij hebben voor deze handleiding het in
Nederland meest voorkomende Modem /
Router type gekozen:
HET ALCATEL SPEEDTOUCH MODEM.

NOOT Het kan natuurlijk voorkomen dat
er een ander modem geplaatst is.
In onderhavig geval dient u hiervan de
handleiding te raadplegen.

In dit scherm
kiest u voor
“ADVANCED”

Toelichting op punten 3 en 4:

1. Onder ADVANCED gaat u naar “NAPT”

2. Hier vult u het eerder als “vrij” gevonden interne IP ADRES: 192.168.0.50 in.

3. Onder “inside port”
vult u “80” in.

Hier vult U NIETS in,
NIET veranderen !

NOOT: Het kan ook voorkomen dat er een
groter netwerk ligt dan hier beschreven en
dan is het zeer raadzaam, om claims van
uw cliënt te voorkomen, de
netwerkbeheerder te raadplegen !

4. Onder “Outside port”
vult u ook “80” in.

“inside- en outside-port” op poort 80
instellen is de meest gebruikelijke
instelling, op de meeste netwerken en
modem / routers is “port 80” de poort
die meestal veilig open staat om van
buitenaf op een netwerk “in te loggen”.
Let u op:
Indien er vanaf de locatie een website
draait, dient u contact op te nemen met
de systeembeheerder, u dient dan een
andere poort te nemen om op het
systeem in te loggen.

Nadat u deze gegevens in de juiste volgorde (1- 4) ingevuld heeft, klikt u op “Apply” en verlaat u dit scherm door
op “SAVE ALL” te klikken.
OOK in een ander type modem NIET vergeten de wijzigingen op te slaan !

Om te kunnen inkijken vanuit iedere willekeurige locatie en vanaf iedere willekeurige PC ter wereld,
dient u in het bezit te zijn van het EXTERNE IP ADRES van de locatie van uw systeem.
Indien u dit IP adres niet weet, opent u op het montageadres Internet Explorer weer en typt u in de
opdrachtregel: www.watismijnip.nl en u zult bovenin in het scherm wat zich opent, het externe
IP ADRES van uw locatie vermeldt zien staan.
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4.1. Voorbeeld van het configureren van een 716 v5 Speedtouch ROUTER…………

Stap 1: klik
op Toolbox

Stap 2: klik
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Stap 3: klik op Create a new
game or application

Stap 4: Vul hier het IPadres in wat in de recorder
staat.

Stap 5: klik

Stap 6: klik
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Stap 7: Vul hier hetzelfde
in wat u bij stap 4 heeft
ingevuld.

Stap 8: Vul hier het
poort nummer in wat in
de recorder staat.

Stap 9: Vul hier het
poort nummer in wat in
de recorder staat.

Stap 12: Hier staat de naam of
Ip-adres die u bij stap 4 en 7
heeft ingevuld.

Stap 10:

Stap 13: Klik hier op het pijltje
naar beneden en dan op
“USER-DEFINED. Vul hier
dan de naam of IP-adres in wat
links van dit vak staat.

Stap 11: klik

Stap 14: De laatste stap
klik hier en alles is
opgeslagen en u heeft de
router ingesteld.

Nu heeft u een poort geopend in uw router en of alles naar behoren werkt, kunt u testen door iemand te
vragen of zij in Internet explorer van buitenaf op uw netwerk willen inloggen op uw camerasysteem.
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