De Mpeg4
Recorders

Installatiehandleiding

De CPD56X en CPD53XX bedienings
handleiding en het aansluiten op het
Ethernet
Met als voorbeeld een oude en nieuwe speedtouch router.
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Direct aansluiten op het interne netwerk middels
STATIC instelling.
1. Het opsporen en reserveren van een intern IP adres (LAN) voor de recorder.
Om de beelden van uw camerasysteem intern vanaf een PC te kunnen bekijken, dient uw recorder aangesloten
te worden op het interne netwerk. Hiervoor dient u eerst een vrije “adres” te vinden op het betreffende
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 terecht 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:
Laat dit scherm nu even open staan, want er dient nog
het een en ander te gaan gebeuren………………..

Nu dient u zich te realiseren dat de videorecorder, welke u wilt installeren op het lokale netwerk, ook een
eigen “adres” (intern IP ADRES) dient te hebben om op het netwerk te kunnen functioneren, want de recorder
gaat ook deel uitmaken van het interne computernetwerk.
U zult dus een “adres” met een ander nummer moeten kiezen of –en dat is veel eenvoudiger- zelf een nieuw
“adres” aan gaan maken voor de recorder.
Het meest eenvoudige is om hiervoor een mooi, oplopend getal te gaan nemen, b.v: 192.168.0.50.
Voordat wij dit nummer als de “adres” (IP ADRES) voor de recorder in gebruik zullen kunnen gaan nemen,
dienen wij te controleren of dit nummer met deze “lijn” niet al in gebruik is in het computernetwerk of op de
modem / router.
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LET OP: schakel 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 door ons bedachte nummer
192.168.0.50 voor aansluiting van de recorder een vrij nummer is.
De –voor ons- belangrijke cijfers en nummers die gevonden zijn op een rijtje:
[1] Subnetmasker………255.255.255.000
[2] Het vrije “adres” (Interne IP ADRES) is:…..192.168.000.050.
Hierop wordt de recorder later “aangesloten”.
[3] De “Standaardgateway”. dit is het punt waarop de Modem / Router aangesloten zit in het
netwerk en hiermee dient de recorder dus later ook verbonden te gaan worden 192.168.000.001.
Noteert u deze gegevens, u heeft ze allemaal straks nog nodig.

2.

Het instellen van een intern IP adres (LAN) voor de recorder.

1. Open de Video Viewer applicatie

op uw PC en:

2. Klik op het tweede icoontje van links
en er zal een search scherm worden
geopend.
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3. Het search scherm is geopend en
heeft de nieuwe recorder met zijn
statische IP-adres gevonden.

4. Klik nu deze regel aan. Wordt grijs
van kleur.

5. Klik nu het middelste icoontje aan.
En het configuratie scherm zal
worden geopend.

6. Hier ziet u het configuratie scherm
deze gaat u aanpassen zodat de
recorder in het netwerk herkend zal
worden.

7. Vul hier gegevens in die u bij stap 1 gevonden heeft.
IP-adres: 192.168.0.50, Netmask: 255.255.255.0,
Gateway: 192.168.0.1, DNS Server: 192.168.0.1 en
Poort: 80. Die gaan we later open zeten in de router.

8. Vul hier de standaard wachtwoorden in.
Username: admin Password: admin en klik dan op
Apply
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9. Klik nu op het eerste icoontje en het configuratie
scherm wordt geopend.

10. Vul hier de standaard wachtwoorden in.
Username: admin Password: admin en klik dan op
Apply

11. Klik nu op pijl en het naast gelegen veld wordt
geopend. Hier maakt u een keuze welke video
stream u via het Ethernet wilt bekijken

13. Klik nu op Apply en heeft de recorder instellingen
opgeslagen.

12. Klik nu op pijl en het onder gelegen veld wordt
geopend. Hier kunt u kiezen of u alleen video of
audio en video over het Ethernet wilt versturen.

14. Nu dubbel klikken om in te loggen op uw recorder,
en de verbinding zal tot stand komen. Nu dient u
alleen nog nieuwe wachtwoorden in te stellen. Dit
zal hieronder worden uitgelegd.
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3.

Het instellen van een account voor het inloggen op de recorder.
1. Open de Video Viewer snelkoppeling op uw PC en login met het standdaard admin account en de
applicatie zal zich openen:
1. Klik op het tweede icoontje van links
en er zal een bedieningssatelliet naast
het beeldscherm openen.

VideoViewer

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

3. Klik nu het + teken voor “general” en
daarna op de tekst “account” en
onderstaand scherm zal zich openen.

4. Klik nu op het icoontje “New” en
het gedeelte waar u de username en
wachtwoorden moet invullen wordt
geactiveerd. En zal wit van kleur
worden
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5. Hier vult een username in die u zelf
mag verzinnen.

7. Klik pijl toets Üser Level neveau wordt
geopend, maak hier een keuze.
Supervisor: Mag alles bediennen
Normal User: kan niet bedienen; color
settings, server setting en menu
van recorder
Guest: kan niet bedienen; color
settings, server setting en
recorder bedienen

6. Hier vult een password in die u zelf
mag verzinnen.

8. Klik pijl toets om aan te geven hoe lang
de gebruiker mag inloggen. Infinite is
eigenlijk oneindig

1 MIN
5 MIN
10 MIN
1 HOUR
1 DAY
INFINITE

9. Klik op Apply om een account op te
slaan. En herhaal nu stap 1 en 10 t/m 14
om met uw nieuwe account in te
loggen.
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4. Het instellen van de modem / router tbv het Video-systeem.
U opent “ Internet Explorer” en u toetst het IP-adres van uw router in.
(vb http:// 10.0.0.138)
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 !
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5. Handige hulp voor het opsporen van het IP ADRES (EXTERN) van de locatie.
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 waar het systeem gemonteerd is.
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 in het scherm wat zich opent, het externe IP ADRES van deze
locatie vermeldt zien staan.

Noteert U nu het
zojuist gevonden
IP ADRES zorgvuldig.

Het IP ADRES is:
213.84.167.154

Indien u wilt inkijken op de
cameralocatie vanaf een of iedere
willekeurige locatie, typt u op
deze locatie in de opdrachtregel
van Internet Explorer het eigen
IP ADRES in,
-zonder “http” of “www” ervooren u komt in de applicatie terecht
waarmee u kunt inkijken op uw
camera-locatie.
Zie de afbeelding hieronder !

8. Het configureren van een 716 v5 Speedtouch ROUTER

Stap 1: klik
op Toolbox
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Stap 2: klik

Stap 3: klik op Create a new
game or application
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Stap 4: Vul hier het IPadres in wat in de recorder
staat.

Stap 5: klik

Stap 6: klik

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.
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Stap 10: klik

Stap 11: klik

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

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 14: Laatste stap
klik hier en alles is
opgeslagen en u heeft de
router ingesteld.

Nu heeft u een poort geopend in de router, dit kunt u controleren door aan iemand te vragen
om van buiten het netwerk in te loggen op het camerasysteem.
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6.

Het bedieningspaneel van de VideoViewer.
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1) Adresboek
2) Miscellaneous control (settings)
3) Record knop opname op PC
4) Snapshot
5) Info
6) DVR besturing activeren
7) PTZ besturing activeren
8) Minimaliseren
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9) Maximale weergave met besturing
10) Afsluiten
11) Alle verbindingen verbreken
12) Huidige verbinding verbreken
13) Volledig scherm zonder bediening / besturing
14) Mode: 1 kanaal, 4 kanalen, 9 kanalen of 16 kanalen
tegelijk weergeven.
15) Kanaal 1 live beeld of de andere verbindingen
16) Beeldweergave vergroten of verkleinen.
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Het bedieningspaneel van de Recorder.

7.

1
15
2
14

3
13
4

12
11

10

9

8

7

1) Netwerk geschieden uit groen. Blauw is aan
2) Enter toets
3) Digital Zoom
4) R.E.T.R. online alarm registratie
5) R.E.T.R. uitschakelen
6) Cursor in menu / besturing van PTZ camera
7) Event: Zoek menu voor afspelen
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8) Stop toets
9) List: zoek lijst
10) Waarden veranderen
11) Audio kanalen
12) Playback besturing
13) Sequence weergave 1 kan./ 4 kanalen
14) Weergave van Quadrant 4 – 8 – 16 camera’s
15) Camera kanalen van 1 tot max. 16.
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