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Trybride
DVR CPD705/708/716-CVBS//TVI
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Full HD opnemen en afspelen

Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Voor de werkelijke weergave en bediening, verwijzen wij u naar uw DVR.
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GEBRUIKERSINTERFACE

1.1 DVR Toegang
Sluit uw USB-muis op één van de USB-poorten aan op het bedieningspaneel aan de voorzijde van de DVR en
controleer of er een muis icoon (

) op het scherm staat. Met deze vermelding is de USB-muis herkend.

Beweeg uw muis om het DVR wachtwoord in te voeren met het wachtwoord toetsenbord. Uw standaard
gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "nimda". De status zal worden gewijzigd van

(vergrendeld) naar

(ontgrendeld).
aantekening: U kunt vier verschillende gebruikers niveaus configureren met verschillende toegangsrechten in
"ACCOUNT" instellen.
wachtwoord invoeren

1.2 Live Pagina
Systeem tijd en datum

Status balk
Vrije harde schijf ruimte

Status kanaal balk

1.2.1 DVR Status
aantekening: sommige iconen zijn niet bedoeld voor alle modellen
Vergrendeld

Ontgrendeld

Overschrijven aan

Overschrijven uit

Internet losgekoppeld

Internet verbonden

Lokale connectie

USB muis verbonden

USB opslag apparaat aangesloten

USB opslag apparaat niet aangesloten

IVS aan
Timer opname aan

Timer opname uit

PTZ mode aan

PTZ mode uit

Sequentie mode aan

Sequentie mode uit

1.2.2 Kanaal Status
aantekening: Sommige iconen zijn uitsluitend voor geselecteerde modellen.
Live audio aan

Live Audio uit

Audio terugspoelen aan

Audio terugspoelen uit

opnemen

PTZ control

beweging evenement

Alarm evenement

PIR evenement

Virtueel hek evenement

1 kant op passeer
evenement

Beeld verandering
evenement

1.2.3 opname gerelateerde iconen
1) handmatige opname
De handmatige opname staat standaard aan (wanneer de DVR is ingeschakeld en een harde schijf is
geïnstalleerd en hier een camera op is aangesloten).
2) evenement opname
De evenement iconen,

/

/

/

/

/

, worden getoond op de kanaal statusbalk wanneer de

gebeurtenis en bijbehorende opname functie is ingeschakeld.
3) Timeropname
Als de timer-opname is ingeschakeld, ziet u een "

" op het scherm.

4) HDD Overschrijven
In de standaard instellingen staat de harde schijf overschrijven standaard aan en het icoon "
worden getoond.

" zal op het scherm

aantekening: Om deze functie uit te schakelen, klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu in de live view weer te
geven, en ga naar ""

(Geavanceerde Config.) "opname" , "overschrijven".

1.3 Snelle Menu
Ga met uw muis naar de linkerzijde van het scherm en het snelle menu zal openen, deze toont de vier functies
als volgt:
Snelle Menu: Open
Klik om het schakelpaneel kanaal te tonen en selecteer het kanaal
dat u wilt. Ook is het hier mogelijk om kanaal voor kanaal af te
laten spelen met de optie ‘Wissel Kanaal’. Dit word afgebeeld met
de 2 schermen die in elkaar overlopen.
Klik hierop om het afspelen bedieningspaneel weer te geven en klik
op
om de laatst opgenomen videoclip af te spelen, of klik op
om de afspeellijst te openen.
Schakel over naar het kanaal dat u wilt uitvergroten en klik op de om
in te zoomen. In deze modus, klik en sleep de rode frame op de linker
onderkant van het scherm om te verhuizen naar de plek die u wilt zien.
Om deze modus te verlaten, klikt u of u drukt weer op de
rechtermuis.
Klik hierop om de recorder af te sluiten, opnieuw op te starten of om uit
te loggen.

1.4 hoofdmenu
Klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm om het hoofdmenu te zien, en klik met de rechtermuisknop
nogmaals om af te sluiten.
hoofdmenu
Klik om het statusdisplay, beeldinstellingen

SNELSTART

en de datum en tijd in te stellen.

SYSTEEM

Hier kunt u uw systeemconfiguraties instellen.

EVENEMENT INFORMATIE

GEAVANCEERDE
CONFIGURATIE

SCHEMA INSTELLINGEN

Hier vind u al uw opnames, waaronder
handmatige, alarm en evenement opnames
Hier vind u alle geavanceerde instellingen,
waaronder camera, display, netwerk etc.

Hier kunt u alle schema instellingen instellen.
Alleen voor geselecteerde modellen*

UNCTIES

2.1 PTZ Bediening
aantekening: Deze functie is alleen beschikbaar voor "Supervisor" en "POWER USER".
aantekening: Voor ons merk HD CCTV gemotoriseerde camera serie, kunnen alleen specifieke
pictogrammen worden weergeven zoals brandpuntsafstand en scherpstelling. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar hun eigen gebruiksaanwijzing.
Verschillende gebruikersniveau hebben verschillende toegangsrechten voor bepaalde functies zoals
hieronder beschreven:

Camera Menu

Klik om het camera hoofdmenu te openen.
Voor meer informatie over elk camera menu, verwijzen wij u naar zijn
eigen gebruiksaanwijzing.

Enter

Klik hier om uw keuze te bevestigen / in te voeren in het menu.

omhoog /omlaag /links
/rechts

Klik op de pijltoetsen ( /
/ ⊳ / ) om uw PTZ aan te sturen of
door het menu van de camera te scrollen.

/

Iris + / Iris -

Deze twee knoppen zijn ontworpen voor de PTZ camera die Pelco-D
gebruikt om te controleren. Om de acties na het klikken van Iris + en
Iris - te weten, verwijzen wij u naar de handleiding van de camera's.

/

In/uit zoomen

Klik om in/uit te zoomen op de afbeelding om de afbeelding in/uit te
zoomen vanaf de oorspronkelijke grootte.

/

In/uit zoomen

Klik om in of uit te zoomen.

Dichtbij of ver focussen

Klik om de focus van het beeld aan te passen.

/

/

/

/

Klik om de automatische functie te activeren.
Alvorens het te gebruiken, moet u de specifieke functie inschakelen
Automatische modus

wanneer "
“ wordt geklikt om deze toe te wijzen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de gebruiker.

Preset punt

Klik op het PTZ preset punt dat u wilt zien om hierheen te gaan.

Auto tracking

Klik om auto-tracking te starten wanneer uw speed dome camera
deze functie ondersteunt.
Deze functie wordt gebruikt om de focus parameters die u heeft
gemaakt.nadat.u

Handmatige focus

/

/

/

heeft gebruikt om handmatig de

preset aan te passen en te bewaren. De volgende keer wanneer u
naar hetzelfde presetpunt gaat, zal de camera deze automatisch
gebruiken.

Automatische focus

Klik om de focus van de camera automatisch aan te passen.

In het splitscherm
Klik op

op het kanaal statusbalk om het volgende paneel weer te geven:
/

/

/

Richtingtoetsen

/

Digitale
zoom
Digitale
zoom
in / uit

/

Focus dichtbij / ver
Vooraf ingestelde punt

Klik om uw selectie omhoog / omlaag / links / rechts, of
instellingen te wijzigen te verplaatsen.
Klik op de afbeelding van de camera digitaal in / uit te zoomen.
Klik op de afbeelding van de camera digitaal in / uit te zoomen.
Klik om de focus van het beeld aan te passen.

Klik voor het bekijken of het ingestelde punt in te stellen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de sectie hieronder.

hoe stel je een preset punt in:
Step1:

Stap 2: Klik op of voor de juiste verhouding die u nodig
hebt, en klik op
/
/
/
om het vooraf
ingestelde punt te configureren.
Stap 3: Klik op de nummering die u wilt configureren voor
dit punt, en wacht tot je

(commando verzenden)

ziet verschijnen en verdwijnen op de DVR
statusbalk.
Stap 4: Herhaal vanaf stap 1 nogmaals om andere punten in te stellen
als dat nodig is, of klik op
ingestelde punt.

om terug te keren naar het vooraf

Hoe krijg je een preset punt:
Step1:

Stap2: Selecteer de nummering (opgeslagen preset punt) van de camera die je
wilt zien, en wacht tot je

(commando verzenden) ziet verschijnen en

verdwijnen op de DVR statusbalk.

2.2 Terugspelen
aantekening: Deze functie is niet beschikbaar voor "GAST".
Klik op
op de snel menubalk om het bedienpaneel weer te geven, en klik op
opgenomen video clip af te spelen, of klik op

aantekening:

om de laatste

om de zoeklijst te openen.

Er moeten minstens 8192 beelden van de geregistreerde gegevens zijn om de

weergave goed te laten werken. Zo niet, dan zal het apparaat het afspelen stoppen. Als
bijvoorbeeld de IPS is ingesteld op 30, moet de opnametijd ten minste 273 seconden (8192
beelden / 30 IPS) voor de weergave niet correct.

2.2.1 terugspoel bediening
Snel vooruit
spoelen

Verhoog de snelheid voor snel vooruit. Klik eenmaal om 4X snelheid vooruit te
krijgen en klik tweemaal om 8X snelheid vooruit te krijgen, enz. De maximale
snelheid is 32X.

Snel achteruit
spoelen

Verhoog de snelheid voor terugspoelen. Klik eenmaal om 4X snelheid achteruit te
krijgen en klik tweemaal om 8X snelheid achteruit te krijgen, enz. De maximale
snelheid is 32X.
Klik om de laatste opgenomen videoclip meteen af te spelen, en klik nogmaals

/

Speel / Pause

om te pauzeren. In de pauze-modus, klikt u eenmaal op
vooruit te kijken, en klik eenmaal op

Stop
Langzaam
terugspoelen

/

om één frame

om één frame achteruit te kijken.

Klik om het afspelen van de video te stoppen.
Klik eenmaal om 1 / 4X afspeelsnelheid te krijgen, en klik tweemaal om 1 / 8X
snelheid te krijgen.
Klik hier om naar de volgende / vorige tijdsinterval in een uur te gaan.

vorig/
volgend
uur

Bijvoorbeeld, 11:00 ~ 12:00 of 14:00 ~ 15:00 uur en begin met het afspelen van
de vroegste gebeurtenis videoclip die is opgenomen.

herhalen

Klik op punt A en punt B in een videoclip, en het systeem zal alleen het opgegeven
bereik in die clip afspelen.

Backup

Klik om het back-up menu voor video back-up te openen.

2.2.2 Evenement zoeken
Klik om snel te zoeken in de opgenomen bestanden door type event, of selecteer FULL om alle event logs te
tonen. Om snel te zoeken in de tijd die je wilt, kies dan "SNEL ZOEKEN".

2.2.3 Audio terugspoelen
In terugspeel modus, klik

of

op de kanaal status bar voor geluid aan of uit.

aantekening: Om een video back-up te maken met audio, of een opname af te spelen met geluid, zorg ervoor dat
de camera die audio-functie ondersteunt is aangesloten op de video-in en audio-kanaal van de Recorder. Zo
worden de audiogegevens van CH1 audio opgenomen met de videogegevens van video CH1.

2.3 Video Backup
aantekening: Deze functie is beschikbaar voor "SUPERVISOR".
aantekening: Voordat u de USB opslag apparaat gebruikt, dan dient u gebruik te maken van
uw pc om de USB opslag apparaat te formatteren naar FAT-32.
aantekening: Video back-up kan worden gemaakt via een USB opslag apparaat of het
Internet. Het is niet toegestaan om de harde schijf rechtstreeks aan te sluiten op uw PC,
deze kan de geregistreerde gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf aantasten.
Om een back-up te maken van videogegevens, klikt u op (SYSTEEM), en selecteer "BACKUP DATA".
SYSTEM
ACCOUNT
GEREEDSCHAP
SYSTEEM INFO
BACKUP DATA

START
START
EINDE
EINDE

BACKUP LOG
REGULAR REPORT

KANAAL

DATUM
TIJD
DATUM
TIJD

2009/NOV/19
08:30:21
2009/NOV/19
17:59:29

HARD DISK
OUTPUT FILE FORMAT
TARGET DEVICE
BACKUP
REQUIRE SIZE: 554MB
EXIT

ALL HDD
AVI
USB DEVICE
OPSLAAN
OPSLAAN

BESCHIKBAAR GEHEUGEN: 3788.0MB

Stap1: Selecteer de tijd waarin u de video gegevens wilt opslaan.
Stap2: Selecteer het kanaal /de kanalen waarvan u de video gegevens wilt
opslaan.
Stap3: In "OUTPUT FILE FORMAT", selecteert u het video-output formaat: STANDAARD / AVI.
aantekening: Het is aan te raden om het bestand op te slaan op de standaard formaat
om veiligheidsredenen. Alleen specifieke video-spelers ondersteunen de standaard
formaat niet.

Als "AVI" is geselecteerd, zullen de beelden worden omgezet naar "AVI", en u kunt het

openen met alle media-spelers die het "AVI" formaat op ondersteunen.
Stap 4: Selecteer in "target DEVICE" "USB-apparaat" voor video back-up.
Stap 5: In "BENODIGDE RUIMTE", selecteer "opslaan" om de bestandsgrootte van de
geselecteerde beelden op te slaan.
Stap 6: In "Backup", selecteert u 'Verzenden' om te beginnen met het kopiëren van de beelden
naar uw USB opslag apparaat en wacht tot de “back-up succesvol” bericht verschijnt.

2.4 Digitale Zoom
Schakel naar het gewenste kanaal om in te zoomen. Verplaats de muis naar de linkerkant van het
scherm om de snelle start bar te tonen. Klik

om naar zoom-in te gaan. In deze modus, klik en sleep

het rode frame op de linker onderkant van het scherm om het beeld te verplaatsen naar de plek die u
wilt zien.

Om deze modus te verlaten, klik met de rechtermuisknop ergens op het scherm.
aantekening: U moet de zoomfunctie eerst afsluiten voor u andere DVR-functies kan gebruiken. van
afstand

