Gebruikers Handleiding
Voor uw mobiele app

Aangeboden door uw dealer:

Mobiele Surveillance
Afstand maakt geen verschil

Interface
1. Klik om uit te vouwen.
2. Lijst met apparaten.
3. Groep apparaten.
4. Groep kanalen.

1. Voeg een apparaat toe.
2. Pas een apparaat aan
3. Stel de Push status in
4. Bekijk het log voor Push video

PushVideo Activeren

Icoon indicatie voor een apparaat type
Icoon

Kleur
Lichtblauw
Blauw
Oranje

Indicatie
Dit is een NVR of DRVR
Dit is een IP‐camera
Dit is een IP Speed Dome camera

Paars

Dit is een video server

Rood

Dit apparaat is niet aangesloten of niet geïdentificeerd

Afhankelijk van
de kleur van
het apparaat

Dit apparaat is geconfigureerd via het EaZy Network

De afbeelding van de wolk is vergrijsd indien de EaZy
server niet kan verbinden
Afhankelijk van
de kleur van
het apparaat

U heeft dit apparaat gedeeld met een Buddy‐account

Afhankelijk van
de kleur van
het apparaat

Dit apparaat word door uw Buddy gedeeld

Bijvoorbeeld, wanneer u icoon ‐>

Het icoon zal vergrijsd zijn indien u het delen heeft
uitgezet

Het icoon zal vergrijsd zijn indien uw Buddy het delen
heeft uitgezet

ziet, weet u dat dit apparaat het volgende betreft:

‐ Dit apparaat is een IP camera
‐ Dit apparaat is verbonden met het internet via EaZy netwerk
‐ Dit apparaat is aan u gedeeld door uw Buddy, maar deze heeft het delen uitgezet

Handelingen
Apparaatbeheer – Apparaat toevoegen
Via EaZy Network
Notitie: Niet alle CPCam producten ondersteunen deze optie. Bekijk de product specificatie of vraag uw
dealer/installateur of uw product de functie EaZy Network ondersteunt.
Zoek het anders op in uw handleiding.
EaZy Network is een gratis P2P cloud service om verbinding te maken met uw CPCam recorder .
Hiermee kunt u een live weergave van uw apparaat op uw mobiel of tablet weergeven in.
Druk op Add/toevoegen om een nieuw apparaat toe te voegen. Druk vervolgens op EazY als uw apparaat hiervoor
geschikt is, anders selecteert u Manual.

De ondersteunde apparaten worden als volgt vertoond:
1. IP camera
2. Draadloos IP Camera
3. DVR/NVR
Selecteer het type apparaat dat u wilt toevoegen en volg de instructies aangegeven op de app om de installatie te
voltooien.
Icoon indicatie voor apparaat type

Via handmatig/Manual
Notitie: Gelieve uw apparaat eerst online te zetten alvorens u deze invoert op uw app.
Graag de volgende gegevens bij de hand te houden om uw apparaat handmatig in te voeren:
IP‐adres, Port nummer, Gebruikersnaam en Wachtwoord.
In het scherm REQUIRED voert u de informatie in die benodigd zijn om deze werking tot stand te brengen.
IP‐adres, Port, Gebruikersnaam, Wachtwoord. Ook voert u hier een titel in. Deze is naar eigen wens in te voeren
omdat uw app deze zal weergeven.

Selecteer GET TYPE om na te kijken of u de juiste informatie heeft ingevoerd en u het juiste apparaat heeft
geselecteerd. Vind de app niets, controleer dan nogmaals alle ingevulde gegevens na en of er niet per ongeluk een
spatie of punt teveel staat.

Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevuld, ziet u uw apparaat verschijnen en zullen er de volgende opties
verschijnen in de sectie OPTIONAL.

Druk na het instellen van de optionele opties rechts boven in het scherm op Save/Opslaan om de gegevens op te
slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

Opties beschikbaar zijn afhankelijk van het apparaat waaraan u verbonden bent:
Zet het geluid aan of uit
Kies de beeldkwaliteit die u wilt:
BEST / HIGH / NORMAL / BASIC.
Selecteer hier of u de titelweergave van ieder kanaal wilt weergeven.

Kies hier de video resolutie:
SMALL / LARGE
Kies hier het profiel om te configureren in de IP camera.

Kies hier het videotype: Main stream / sub stream / recording stream

Kies hier de video source wanneer u een enkel kanaal selecteert:
Sub stream / Recording Stream

Belangrijk!: Zet uw streams en kwaliteit altijd op de beste stand. Logt u namelijk in via uw app op een recorder, zal
de recorder zelf ook een slechtere kwaliteit op de display gaan weergeven.
Gebruik dus (indien uw toestel dit toelaat) Best bij Quality en Recording stream als stream type.
Local Network Search gebruikt u om te zoeken binnen de IP gegevens die uw mobiel of tablet op dat moment
gebruikt. Zit u dus op uw wifi aangesloten, ziet u alle apparaten aangesloten op uw router.
Echter, gebruikt u deze gegevens, dan is het alleen mogelijk om lokaal verbinding te maken met uw apparaat.
Zodra u dus buiten uw wifi bent, of op de wifi van iemand anders, is uw apparaat niet toegankelijk via dit ip‐adres.
Wilt u buiten uw eigen netwerk ook gebruik maken van de EagleEyes app, zorg dan dat u in uw router de port van
de recorder een port forwarding geeft. Vervolgens kunt u met uw externe ip adres (www.watismijnip.nl), de
port/gebruikersnaam en wachtwoord van uw recorder ook buiten uw netwerk inloggen op de recorder.
Uw installateur/dealer kan u hier verder mee helpen.

Apparaat beheer – bewerken / verwijder een apparaat
Druk op Edit/bewerken om een apparaat aan te passen:
‐ Om een apparaat te verwijderen, druk op
‐ Om een apparaat te bewerken, selecteer het apparaat om op de bewerk pagina te komen.
‐ Om de volgorde te veranderen van de apparaten, houd het volgende icoon ingedrukt om te bewegen.

Apparaat beheer – Groep
Notitie: Deze functie is alleen voor EagleEyes Lite.
Druk op
om naar de groeppagina te gaan.
Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid om verschillende apparaten in een groep te plaatsen.
Dit zodat ze snel toegankelijk zijn wanneer de gebruiker de beschikking over veel apparaten op zijn/haar app
heeft. Cloud en Buddy zijn 2 standaard folders. U kunt apparaten hierin toevoegen of een nieuwe folder
aanmaken.
‐ Druk op Add/Toevoegen en selecteer Group indien u een nieuwe folder wilt maken.
‐ Schuif het apparaat dat u wilt verplaatsen van links naar rechts en druk op
.
‐ Selecteer de folder waar u het apparaat naartoe wilt verplaatsen en druk op Move.

Apparaat beheer – Mijn Favorieten

Druk op

om naar de favorieten map te gaan.

Deze functie geeft de gebruiker de gelegenheid om specifieke kanalen onder de favorieten te plaatsen.
Dit kan tot 16 kanalen in een folder. Wanneer u de folder opent, krijgt u direct alle kanalen in deze folder te zien.
Druk op ADD om een folder te creëren en voeg de kanalen toe die u wilt:
‐in REQUIRED voert u de titel van de folder in en zet Channel title aan als u de titels van de kanalen wilt zien.
‐In Items drukt u op + om een apparaat te selecteren van uw lijst, en selecteer vervolgens het kanaal.
Notitie: U kunt een live weergave van het kanaal te zien krijgen indien uw apparaat dit ondersteund.
‐Herhaal stap 2 totdat u alle kanalen heeft geselecteerd tot een max van 16 kanalen. Druk vervolgens op SAVE om
deze gegevens op te slaan.
‐Selecteer de folder om de live weergave van alle kanalen te zien in deze folder.

Video zoeken & Backup
Houd het apparaat vast en schuif deze naar rechts om de volgende iconen weer te geven:

1. Zoeken op kalender
2. Zoeken en Backup maken op event (Gebeurtenis)
3. IVS Statistieken

Zoeken op kalender
1. Selecteer een datum op de kalender en schuif de tijdsbalk naar de gewenste tijd.
2. Om een kanaal te selecteren die u wilt zien, drukt u op CH en selecteer vervolgens een enkel kanaal
of meerdere kanalen
3. Druk op Calendar om terug naar de kalender te keren en druk op

om de opname af te spelen.

Notitie: Wanneer u een enkel kanaal selecteert, bent u in staat om de opname te bewerken
Voor meer details, zie de volgende sectie.

.

Zoeken & Backup via event
Selecteer de eventlist: ER / MR / MT

Opname getriggerd door een alarm detectie
Opname handmatig geselecteerd
Opname getriggerd door een bewegingsdetectie
Om de lijst te verkleinen, selecteer

om de tijd en kanaal in te

voeren.
Selecteer een log van de lijst om naar de terugspeel weergave te gaan

Schuif de tijdsbalk naar wens om een starttijd en eindtijd te selecteren
En druk op icoon

om aan te passen.

Schuif de tijdsbalk naar de gewenste tijd
en druk op

om de beelden op te slaan.

Verstuur deze beelden per email vanuit het
opgeslagen email account opgeslagen op dit
account.
Verstuur deze beelden naar een app die deze
functie ondersteund, bijv. Google Drive
Sla deze beelden op in uw mobiel/tablet. U
vind de beelden in uw galerij en ook in Media
in EagleEyes.

Flow Counting Statistieken
Notitie: deze functie word alleen ondersteund door apparaten die IVS ondersteunen.
Wanneer u uw apparaat verticaal houd (breedte) ziet u statistieken.
Wanneer u uw apparaat Horizontaal houd (hoogte) ziet u grafische balken.

Keer terug naar maandelijkse weergave

Dagelijkse weergave (standaard)

Selecteer een dag om een weergave per uur te krijgen

Inflow of outflow nummer

Om naar volgend of vorig jaar, maand
of dag te gaan, afhankelijk van de lijst waarin u nu zit.

Selecteer een specifiek kanaal nummer waarin de flow
counting statistieken zitten die u wilt zien.
Selecteer om de statistieken voor inflow of outflow te
weergeven.

Apparatenlijst export/import
Deze functie gebruikt u voor het exporteren van de details van het apparaat opgeslagen in de EagleEyes backup.
Ook kunt u hier de informatie importeren op een ander mobiel zonder dat u alles opnieuw moet instellen.
Het geëxporteerde bestand kan worden verzonden via email of andere app die dit ondersteund, bijv. Google
Drive. Het geëxporteerde bestand is een XML bestand.

Bestand exporteren
1. Druk op

in de rechter boven hoek en selecteer

om de apparatenlijst te openen.

2. Selecteer het apparaat waarvan u de bestanden wil exporteren en kies EXPORT om door te gaan.
3. Hernoem het bestand indien u wilt en kies EXPORT.

4. Kies nu hoe u dit bestand wilt verzenden: per EMAIL of OTHER APP.

Bestand importeren
1. Ga naar waar u het XML bestand heeft opgeslagen en klik erop om te openen.
‐ Wanneer opgeslagen in EMAIL, selecteer het XML bestand en druk op
rechtsboven in het scherm om te
openen.
‐Wanneer opgeslagen in OTHER APP, klik op het XML bestand en klik op OPEN IN totdat u de EagleEyes app ziet
staan en open het bestand hiermee.

2. U word gevraagd om het bestand te importeren. Selecteer OK om te importeren.

EaZy Cloud Service
EaZy is een cloud service om apparaten te beheren welke EaZy Networking ondersteunen, maar ook om andere
accounts rechten te geven om hierop mee te kijken. Met een EaZy cloud account kunnen gebruikers:
‐Apparaat configureren op het internet met een paar stappen, mits deze EaZy network ondersteund.
Notitie: Voor details over netwerk configuraties, zie uw handleiding.
‐Uw apparaat delen met andere EaZy cloud accounts (BUDDY)

Buddy
Deze functie word gebruikt om uw apparaat te delen met andere accounts. Wanneer gedeeld, ziet uw of
andermans account gelijk alle apparaten die gedeeld worden of die u deelt met andere accounts zonder alles te
moeten instellen.
Notitie: 1 cloud device kan worden gedeeld met 30 andere cloud accounts, maar toch kan de toegang geweigerd
worden wanneer het gedeelde apparaat een lager maximaal online accounts heeft ingesteld dan 30.

1. Selecteer
in de rechter bovenhoek en druk vervolgens op
om in te loggen op de cloud service.
2. Selecteer Buddy om in de gedeelde buddy lijst te komen. U ziet de apparaten die u kunt delen met andere
accounts en de apparaten die met u gedeeld worden.
3. Selecteer SHARE WITH BUDDY en selecteer het apparaat
welke u wilt delen, druk vervolgens op Next.
4. Voer het account in met welke u wilt delen en kies ADD om
te kijken of de informatie van het account klopt.
Kies ADD om nog een account toe te voegen of NEXT om door
te gaan naar de volgende stap.
5. Configureer de toegangsrechten en selecteer NEXT.
6. Controleer of de juiste informatie is ingevoerd en
selecteer SHARE om af te ronden.

Controleer account informatie
1. Selecteer
in de rechter bovenhoek en vervolgens
om in te loggen op de cloud service.
2. Selecteer DETAILS om uw account informatie te bekijken, inclusief uw aankopen en het verbruik van data.

MEDIA
Deze folder word gebruikt om screenshots gemaakt via
opgeslagen via
Druk op

tijdens live weergave en bewerkte beelden

in de terugspeelmodus, terug te zien.
in de rechter bovenhoek en vervolgens

om deze beelden of foto’s terug te zien.

App instellingen
Live weergave
Hiermee logt u automatisch weer in
op het apparaat waar u het laatst op
bent ingelogd.
Selecteer gewenste protocol
Hiermee zet u het commando aan
om gebruik te maken van uw
touchscreen.
Hiermee stelt u de snelheid in van
de PTZ camera. 1 is langzaam en 5 is
het snelste.
Stel hier de kwaliteit in. Lager
dataverbruik of vloeiend.
Tijd tussen het wisselen van kanalen.
3 / 5 / 10 of 15 seconden.

Buffertijd van het terugspelen.
128 / 256 / 512KB of 1MB
Duur van de opname: 10 / 30 sec &
1 / 3 minuten

Push Video
Alert Sound zorgt ervoor dat u een geluid krijgt
wanneer u een PushVideo bericht ontvangt.
Kies hier welk geluid u wilt ontvangen.
Kies hier de tijdsduur van het geluid.
1 / 3 / 10 seconden

Systeem

Wanneer ingeschakeld zal uw telefoon uw scherm vergrendelen
wanneer u EagleEyes langer dan een minuut niet gebruikt.

