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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.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Let op!
Kans op elektrische schokken
LET OP:
Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet aan regen of vocht worden
blootgesteld. Bedien dit apparaat van het type voedingsbron dat op het etiket staat aangegeven. Het bedrijf is
niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik, zelfs als we op de hoogte zijn
gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid
van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die groot genoeg kunnen zijn om een risico op
elektrische schokken te vormen.
Dit uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke
bediening en onderhoud (reparatie) instructies bij het toestel.
Alle loodvrije producten aangeboden door het bedrijf voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving inzake de beperking
van gevaarlijke stoffen (RoHS) richtlijn, wat betekent dat onze productie processen en producten zijn strikt "loodvrij" en
zonder de gevaarlijke stoffen genoemd in de richtlijn.
De doorgestreepte afvalbak merk symboliseert dat binnen de Europese Unie het product apart moet worden ingezameld als
klein chemisch afval. Dit geldt voor uw product en eventuele randapparatuur gemarkeerd met dit symbool. Gooi deze
producten niet weg als ongesorteerd afval. Neem contact op met uw lokale dealer voor de procedures voor de recycling van
deze apparaten.

Dit apparaat is vervaardigd om te voldoen aan de radiostoringseisen.

federale communicatie commissie Interferentie Verklaring
dit apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse A digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze
beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een
commerciële omgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de handleiding, kan het schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van deze apparatuur in
een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke storing veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht is de storing op eigen kosten te
verhelpen.

handelsmerken
(EagleEyes) - Het handelsmerk aanvraag wordt ingediend en onder proces in de VS en andere landen.
iPhone®, iPad® en iOS® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc., Apple houdt de intelligentÏele eigendomsrechten op de iPhone,
iPad en iOS content.
Microsoft®, Windows®, Internet Explorer, Google Chrome ™ en QuickTime die in dit document worden genoemd, zijn de geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Disclaimer
De informatie in deze handleiding was actueel toen het was uitgegeven. We behouden ons het recht te herzien of enige inhoud van deze
handleiding te verwijderen op elk gewenst moment. We garanderen niet of veronderstellen enige juridische aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze handleiding. Voor de werkelijke weergave & Bediening,
verwijzen wij u naar uw DVR. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aarding
Dit is een Veiligheids Klasse 1 product (voorzien van een beschermende aarding opgenomen in het stopcontact). De stekker mag alleen
worden ingevoegd in een stopcontact voorzien van een beschermend aarde contact. Een onderbreking van de aardleiding binnen of buiten
het instrument kan het instrument gevaarlijk maken. Opzettelijke onderbreking is verboden.

Water en vochtigheid
stel dit product niet bloot aan druppels of spatten. En er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen op het product worden
geplaatst.

MPEG4 Licenties
Dit product is gelicentieerd onder de MPEG‐4 Visuele Patent Portfolio‐LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET‐COMMERCIEEL GEBRUIK VAN
EEN CONSUMENT VOOR (i) CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG‐4 visual‐standaard ("MPEG‐4 VIDEO") EN / OF (ii) het
decoderen van MPEG‐4 VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE EN NIET‐COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN / OF
IS VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER LICENTIE VAN MPEG LA OM MPEG‐4 video. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. Aanvullende inlichtingen, waaronder VOOR PROMOTIE INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN
LICENTIES KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

GPL Licensing
Dit product bevat codes die zijn ontwikkeld door derden‐bedrijven en die zijn onderworpen aan de GNU General Public
License ("GPL") of het GNU Lesser Public License ("LGPL").
De GPL‐code die in dit product wordt vrijgegeven zonder garantie en is onderworpen aan het auteursrecht van de
desbetreffende auteur.
Verdere broncodes die onderworpen zijn aan de GPL‐licenties zijn beschikbaar op aanvraag.
We zijn blij om onze wijzigingen aan de Linux Kernel, evenals een aantal nieuwe commando's, en een aantal tools bieden om je in de code. De
codes worden verstrekt op de FTP‐site, en kunt u ze downloaden van de volgende site of u kunt verwijzen naar uw leverancier:
http://download.dvrtw.com.tw/GPL/DVR/GM8210/linux‐3.3‐fa.tgz
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GEBRUIKERSINTERFACE

1.1 DVR Toegang
Sluit uw USB-muis op één van de USB-poorten aan op het bedieningspaneel DVR voorzijde 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. De standaard
gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "admin". De status zal worden gewijzigd van

(vergrendeld) naar

(ontgrendeld).
aantekening: U kunt vier verschillende gebruikers niveaus configureren om verschillende toegangsrechten in
"SYSTEM" in te stellen.
"ACCOUNT". Voor meer informatie verwijzen wij u naar "5.2 Gebruiker Level Benoemer”op pagina 19.
wachtwoord invoeren

1.2 Live Pagina

3.1.1 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

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

Audio uit

Audio terugspoelen aan

Audio terugspoelen uit

opnemen

PTZ control

beweging evenement

Alarm evenement

PIR evenement

Virtueel hek evenement

Een kant op passeer
evenement

Beeld verandering
evenement

3.1.3 opname gerelateerde iconen
1) handmatige opname
Door standaardinstellingen is handmatige opname aan (wanneer de DVR is ingeschakeld en een harde schijf is
geïnstalleerd).
2) evenement opname
De evenement iconen,

/

/

/

/

/

, worden getoond op de kanaal statusbalk wanneer

hun respectieve gebeurtenissen en de gerelateerde record functie is ingeschakeld.
3) Timeropname
Als de timer-opname is ingeschakeld, ziet u "

" op het scherm.

4) HDD Overschrijven
bij standaardinstellingen, wordt de harde schijf overschrijf functie ingesteld op “aan”, en "
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 "" (ADVANCED CONFIG.)

"RECORD"

"OVERSCHRIJVEN".

1.3 Snelle Menu
Ga naar de pijl om de snelle menubalk te verlengen, deze toont de vijf functies als volgt:
Snelle Menu: Open
Klik om het schakelpaneel kanaal te tonen en selecteer het kanaal
dat u wilt.
Klik
om het afspelen bedieningspaneel weer te geven en klik op
om de nieuwste opgenomen videoclip af te spelen, of klik
op om
de zoektocht lijst te openen.
Schakel over naar het kanaal dat u eerst wilt,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 je wilt
zien. Om deze modus te verlaten, klikt u .
Klik op de stroom uit paneel om stilstand te tonen of voor het opnieuw
opstarten van het systeem.

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
SNELSTART

Klik om het statusdisplay, beeldinstellingen
en de datum en tijd in te stellen.

SYSTEEM

Klik om de systeemconfiguraties in te stellen.

EVENEMENT INFORMATIE Klik om naar het evenement zoeken menu te gaan.

GEAVANCEERDE
CONFIGURATIE

SCHEMA INSTELLINGEN
Alleen voor geselecteerde modellen*

Klik op camera, opsporing, alert, netwerk,
beeld, opnemen, apparaten, dccs, ivs* en
stelt*.
Klik om de timer in te stellen voor record,
bewegingsdetectie,
alarm (in en uit) *, Push Video * en zoemer.
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2. HARDWARE OVERZICHT
aantekening: De functies op het voorpaneel en achterpaneel kunnen variëren, afhankelijk van het
model dat u hebt.

2.1 Inhoud van pakket


standaard pakket

 DVR


HDD schroeven

 Adapter & voeding kabel


snelstart



Optionele Accessoires

 I/O terminal blok


IR afstandsbediening

 USB Muis

2.2 voorpaneel
1)

LED Indicatoren
DVR is ingeschakeld.
De harde schijf leest of neemt op.
een alarm is geactiveerd.
Timer recorder is ingeschakeld.
Tijdens het terugspoelen.

2)

CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4
Druk op de kanaalnummer knoppen om het kanaal weer te geven.

3)
Druk op de 4-8-16 kanaals weergavemodus om het te tonen.
4)

SEQ
Druk om elk kanaal op het volledige scherm weer te geven één voor één uitgangspunt van CH1. Wanneer het
laatste kanaal wordt weergegeven, zal het weer beginnen vanaf CH1. Om deze modus te verlaten, druk op de
"SEQ".

5)

LANGZAAM
In de afspeelmodus, druk op de vertraagde weergave om het te tonen.

6)

ZOOM
Druk op het beeld om het beeld van het geselecteerde kanaal in de FRAME of FIELD opnamemodus te vergroten.

7)

AFSPELEN
Druk op om de laatste opgenomen gegevens af te spelen.

8)

LIJST (Event List Search)
Druk om snel te zoeken in de opgenomen bestanden door types event, of selecteer FULL om alle event logs te
tonen.
Om snel te zoeken in de tijd die je wilt, kies dan "SNEL ZOEKEN". Voor meer informatie verwijzen wij u naar "5.4.2
evenementen zoeken" op pagina 22.

9)

ENTER
Druk op enter om akkoord te gaan met de instellingen.

10) MENU
Druk op ”menu” om naar het hoofdmenu te gaan.
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11) ▲ (/ PAUSE) / ▼ (/ STOP) / ◄ (/ REW) / ► (/ FF)
Druk op ▲ / ▼ / ◄ / ► om omhoog / omlaag / links
/ rechts.
In de afspeelmodus:
Druk op "▲" om de weergave te pauzeren.
Druk "▼" om de weergave te stoppen.
Druk op "►" voor snel vooruit.
Druk op de "◄" voor snel achteruit.
12) AUDIO (LANGZAAM + ZOOM)
Druk op "LANGZAAM" + "ZOOM" voor afspelen van audio van audio kanaal 1 ~ 4 selecteren.
Live audio van audio-kanaal 1 ~ 4 (aangegeven in wit).
Audio kanaal niet geselecteerd
Afspelen audio van audio kanaal 1 ~ 4 (aangegeven in het geel).

13) P.T.Z. (

+ SEQ)

Druk op "

" + "SEQ" op hetzelfde moment om de PTZ-besturing mode in te voeren.

14) USB port
Er zijn twee USB-poorten aan de voorzijde, een voor uw USB-muis om aan te sluiten voor muisbesturing, en
de andere voor het aansluiten van uw USB opslag apparaat voor video back-up.
aantekening: Het is niet toegestaan om twee USB-muizen of twee USB opslag apparaten aan te
sluiten op het voorpaneel.
aantekening: Voor de compatibele USB flash drive lijst, verwijzen wij u naar "BIJLAGE 3
COMPATIBELE USB flash drive LIST" op pagina 36.

2.3 achterpaneel
1)

VIDEO IN: Aansluiten op de video-aansluiting van een camera.

aantekening: De DVR detecteert automatisch het videosysteem van de camera, dan kunt u ervoor
zorgen dat de camera's correct zijn aangesloten op de DVR en de voeding word geleverd nadat de
DVR is ingeschakeld.
2) AUDIO IN
Aansluiten op de audio-aansluiting van een camera als de camera audio-opname ondersteunt.
aantekening:
Om een video back-up met audio te maken, zorg ervoor dat de camera die de audio-functie
ondersteunt is aangesloten op de video-in kanaal en audio-kanaal. Zo wordt de
audiogegevens van audio CH1 opgenomen met de videogegevens van video CH1.
Voor 16CH modellen, de audio CH1 ~ CH4 overeenkomt met video CH1 ~ CH4.
3)

AUDIO OUT
Verbinding maken met een luidspreker met 1 mono audio-uitgang.

4)

HDMI
Sluit aan op de HDMI-poort van de monitor die HDMI-video-uitgang ondersteunt.

aantekening: Duo video-uitgangen via zowel VGA en HDMI-poorten worden ondersteund.
5)

VGA
Sluit aan op de VGA-poort van de monitor die VGA-video-uitgang ondersteunt.

aantekening: Duo video-uitgangen via zowel VGA en HDMI-poorten worden ondersteund.
6)

IR (Alleen voor geselecteerde modellen)
Sluit de IR-ontvanger extensie lijn voor de afstandsbediening aan.
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7)

eSATA (Alleen voor geselecteerde modellen)
Deze poort wordt gebruikt om een opslag apparaat te verbinden die eSATA ondersteunt. Bijvoorbeeld een
externe harde schijf of een array harde schijf.

aantekening: Schaf een array harde schijf aan voor een Linux systeem om uw DVR goed te laten
werken te garanderen.
aantekening: Als de array harde schijf niet is aangesloten of goed gevonden, controleer dan de
stand van uw array harde schijf, of doe een reset op uw array harde schijf en probeer het
opnieuw.
8)

EXTERNE I/O (alleen voor geselecteerde modellen)
Deze poort wordt gebruikt voor externe apparaten (zoals snelheid dome camera's of externe alarm, etc) aan te
sluiten.

9)

LAN
maak verbinding met internet via LAN kabel

10) DC IN
verbind met de voeding.
11) VIDEO OUT
Verbinding maken met een CRT-monitor voor hoofdmonitor uitgang.
12)

Power Switch (alleen voor geselecteerde modellen)
Schakelaar op "-" voor het inschakelen van de stroom, en "O" om de stroom uit te schakelen. FUNCTIES

2.4 Wachtwoord vergrendelen/ontgrendelen
Om te vergrendelen of te ontgrendelen van de lokale bediening, klikt u op
(vergrendelen) op de DVR statusbalk om de status

(vergrendelen) of

(ontgrendelen) of
(ontgrendelen) te veranderen.

Om lokale bediening te ontgrendelen, wordt u gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te
voeren om toegang te krijgen.
aantekening: De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "admin", dat is het hoogste
niveau van de gebruiker.
aantekening: Verschillende gebruikersniveaus heeft verschillende toegangsrechten voor bepaalde
DVR-functies. Raadpleeg "5.2 Gebruiker Level Benoemer” op pagina 19.

2.5 Gebruiker Niveau
aantekening: deze functie is alleen beschikbaar voor “SUPERVISOR” .
Om andere gebruikersaccount voor verschillende toegangsrechten te creëren, klikt u op
selecteer "ACCOUNT" naar "Gebruikers lijst" in te voeren.
SYSTEM
ACCOUNT
GEREEDSCHAP
SYSTEEM INFO
BACKUP DATA
BACKUP LOG
REGULAR REPORT

EXIT

Gebruikers
Gebruiker
Admin
Power
Normaal
Gast

ADD

EDIT

LEVEL
SUPERVISOR
POWER USER
NORMAAL
GAST

DEL

(SYSTEM), en
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Het gebruikersniveau heeft verschillende toegangsrechten voor bepaalde functies zoals hieronder beschreven:
Functies

Gebruiker
SUPERVISOR

POWER

NORMAL

GUEST

 DVR status
/

vergrendelen / ontgrendelen





Live audio aan / uit



terugspoelen audio aan / uit



PTZ Controle





Kanaal selectie





terugspoelen





Digitale Zoom





Power







 kanaal status
/
/

 Snelle menu balk

Functie

POWER

 hoofdmenu
Snelstart



Systeem



Evenement Informatie



Geavanceerde configuratie



Schematische Instellingen



 Terugspoel paneel

/





Gebruiker
SUPERVISOR

/



Snel doorspoelen





Snel terugspoelen





Speel / Pauze





Stop





Langzaam doorspoelen





Vorige / Volgende Uur





Snelle Zoekactie





NORMAL

GUEST
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2.6 PTZ Controle
aantekening: Deze functie is alleen beschikbaar voor "TOEZICHTHOUDER" en "POWER USER".
Om meer details te weten, verwijzen wij u naar "5.2 Gebruiker Level Creatie 'op pagina 19.
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.
In the grote
Verschillende gebruikersniveau heeft verschillende toegangsrechten

voor bepaalde functies zoals

hieronder beschreven:

Camera Menu

Klik om de camera hoofdmenu te openen.
Voor meer informatie over elke 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 meer van de lens van de
camera omhoog / omlaag / links / rechts.

/

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.

/

/

/

Automatische modus

Klik om de automatische functie te activeren.
Alvorens het te gebruiken, moet u de specifieke functie inschakelen
wanneer "
“ wordt geklikt om deze toe te wijzen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de gebruiker.

Voorafgesteld punt

Klik om de PTZ preset punt dat u wilt zien te gaan.

Auto tracking

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

Handmatige focus

/

/

/

om handmatig de

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

Automatische focus

Klik om de focus van de camera automatisch aan te passen.
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In the splits scherm
Klik op

het kanaal statusbalk om het paneel weer te geven als volgt:

/
/
Omhoog/omlaag/links/rechts

Klik om uw selectie omhoog / omlaag / links / rechts, of
instellingen te wijzigen te verplaatsen.

/

/

Digitale zoom in / uit

Klik op de afbeelding van de camera digitaal in / uit te zoomen.

/

Focus dichtbij / ver

Klik om de focus van het beeld aan te passen.

Vooraf ingestelde punt

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 vooraf ingesteld 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
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Hoe krijg je een voorafgesteld punt:
Step1:

Stap2: Selecteer de nummering waarbinnen slaat de camera die je wilt zien, en
wacht tot je ziet

(commando verzenden) verschijnen en verdwijnen op

de DVR statusbalk.

2.7 Playback
aantekening: Deze functie is niet beschikbaar voor "GAST". Raadpleeg "5.2 Gebruiker Level
benoemer” op pagina 19.
Klik op
op de snel menubalk om het bedienpaneel weer te geven, en klik op
om het laatste
opgenomen video clip af te spelen, of klik op

om de zoeklijst te openen.

aantekening: Er moet minstens 8192 beelden van de geregistreerde gegevens voor weergave goed
te laten werken. Zo niet, dan zal het apparaat het afspelen te 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.

5.4.1 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.

Speel / Pause

Klik om de laatste opgenomen videoclip meteen af te spelen, en klik nogmaals
om te pauzeren. In de pauze-modus, klikt u eenmaal om één frame vooruit te
krijgen, en klik eenmaal om één frame achteruit te krijgen.

Stop

Klik om het afspelen van de video te stoppen.

Langzaam
terugspoelen

/

vorig/
volgenduur

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.
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.

5.4.2 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".
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5.4.3 Audio terugspoelen
In the playback mode, click

or

on the channel status bar to play or mute audio recording.

aantekening: Om een video back-up te maken met audio, of een opname af te spelen met geluid, zorg ervoor dat de
camera die ondersteunt de audio-functie is aangesloten op de video-in en audio-kanaal van de Recorder. Zo wordt de
audiogegevens van CH1 audio opgenomen met de videogegevens van video CH1. Voor 16CH modellen, de audio CH1
~ CH4 overeenkomt met video CH1 ~ CH4 respectievelijk.

5.5 Video Backup
aantekening: Deze functie is beschikbaar voor "TOEZICHTHOUDER". Voor meer informatie verwijzen
wij u naar "5.2 Gebruiker Level Benoemer” op pagina 19.
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. Voor de lijst van compatibele USB
opslag apparaat, verwijzen wij u naar "BIJLAGE 3 COMPATIBELE USB opslag apparaat LIJST"
op pagina 36.
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 videogegevens voor video back-up, 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

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

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

ALL HDD
AVI
USB DEVICE
OPSLAAN
OPSLAAN



BESCHIKBAAR GEHEUGEN: 3788.0MB

Step1: Selecteer de tijd waarin u de video gegevens wilt opslaan.
Step2: Selecteer het kanaal /de kanalen waarvan u de video gegevens wilt opslaan.
Step3: In "OUTPUT FILE FORMAT", selecteert u het video-output formaat: STANDAARD / AVI.
 Als "STANDAARD" is geselecteerd, wordt het beeldmateriaal opgeslagen in ".dv5", en je kunt dit alleen openen
met onze eigen video-speler op de PC. Voor meer informatie, kijk dan op "5.6 Video afspelen op de PC (.dv5)".

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.
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 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.

5.6 Video Terugspoelen op PC (.dv5)
Voor video back-up met het formaat ".dv5", kunt u alleen gebruik maken van onze eigen speler te spelen.
aantekening: Het is niet toegestaan om de harde schijf die in de DVR geïnstalleerd is te verwijderen
en deze rechtstreeks op uw PC aan te sluiten om opgenomen videoclips te bekijken. Het kan de
opgeslagen bestanden in de harde schijf beïnvloeden, waardoor het verlies van deze bestanden
kan optreden.
Om ".dv5" video op uw PC te spelen:
Stap 1: Plaats het USB geheugen apparaat met de opgeslagen data in uw pc.
aantekening: De ondersteunde pc-besturingssystemen zijn Windows 8, Windows 7, Windows Vista.
Stap 2: Zoek het programma "PLAYER.EXE" in de USB flash drive en dubbelklik erop om te installeren.
aantekening: "PLAYER.EXE" kan ook worden gedownload van www.surveillancedownload.com/user/t204.swf .
Stap 3: Start het programma (PLAYER.EXE), vervolgens verschijnt de videorecorder. Klik op “config setting” en blader
naar de plaats waar u de opgenomen data heeft opgeslagen.
Stap 4: Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en bevestig met “ok” om de video te starten.

5.6.1 converteer het bestandsformaat naar AVI
Om het video-bestandsformaat naar AVI te converteren, klikt u op "AVI" van het afspeel paneel om de bestand
conversie te starten.

aantekening: De opgenomen audio (indien aanwezig) worden verwijderd wanneer de
bestandsindeling wordt geconverteerd naar AVI.
aantekening: Als het bestand beeldmateriaal bevat voor meerdere kanalen, kies dan in “convert
channel” om de gewenste kanalen te converteren.
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5.7 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 te verhuizen 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 eerste afsluiten voor u andere DVR-functies kan gebruiken. van afstand
Web Browser

U kunt foto's bekijken of uw DVR bedienen met een webbrowser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.
aantekening: De ondersteunde pc-besturingssystemen zijn Windows 8, Windows 7, Windows Vista.
aantekening: U kunt ook Mozilla Firefox of Google Chrome gebruiken voor toegang op afstand, ook kunt u terecht op de
officiële website van Apple (http://www.apple.com) om QuickTime te downloaden.
aantekening: De onderstaande afbeelding is niet alleen voor uw referentie en kan afwijken van wat u
eigenlijk zal zien.
Sommige functies en knoppen zijn voor bepaalde modellen of bepaalde gebruiker niveaus alleen te
gebruiken.
Stap 1: Toets het IP-adres dat gebruikt wordt door het DVR apparaat in de URL-adres balk, bijvoorbeeld: 60.121.46.236 en druk
op “Enter”. U wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot het
apparaat.
Als het poortnummer 80 niet door dit apparaat gebruikt wordt, moet u het poortnummer ook toevoegen.
Het formaat is IP-adres:poortnummer.
Bijvoorbeeld voor het IP-adres 60.121.46.236 en het poort nummer 888, dan moet u invoeren: "http://60.121.46.236:888"
in de URL-adres balk en druk op "Enter".
Stap 2: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in, en klik op "OK". U zal een soortgelijk scherm zien als het volgende
wanneer de login-gegevens correct zijn.
aantekening: De standaard gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang op afstand zijn beide
"admin".
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Icoon

Beschrijving
Klik hier om naar de live weergave van de DVR te gaan.
Klik hier om naar de gedetailleerde DVR-instellingen te gaan.
Klik hier om de PTZ-modus in te voeren. Deze functie wordt ook gebruikt voor de HD CCTV
gemotoriseerde camera serie van ons merk waarbij het brandpuntafstand is aan te passen, en op
afstand is te richten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar "6.1.2 PTZ Panel" op pagina 28.

Video / Audio Control
Formaat

H.264 / QuickTime

Kwaliteit

QuickTime is een Apple multimedia software, u moet deze op uw besturingssysteem hebben
geïnstalleerd.
Wanneer "QuickTime" is geselecteerd, word u doorgestuurd naar het inlog scherm waar de
gebruikersnaam en het wachtwoord ingevoerd moeten worden om toegang te krijgen tot de server
van de DVR.
BESTE / HOOG / NORMAAL / BASIS
Selecteer de video kwaliteit.
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Icoon

Beschrijving
4 CIF / CIF
Selecteer de resolutie voor de live-weergave. (4CIF: 704 * 480 / CIF: 352 * 240)

Resolutie
Sub Stream

Audio: Selecteer het audiokanaal dat u wilt gebruiken voor het luisteren naar de live audio.
Opmerking: Uw camera moet wel audio-opname ondersteunen en aangesloten zijn op de audio- en video
ingang van de DVR. Voor meer informatie verwijzen wij u naar "4.3 Achterpaneel" op pagina 16.
betekent mute.
Om de mute-status uit te schakelen, klikt u op dit pictogram opnieuw en selecteert u het audiokanaal.

Streaming

Deze functie is alleen beschikbaar als er een kanaal wordt geselecteerd. Kies de stream resolutie
voor de live weergave. Wanneer "Sub Steam" is geselecteerd, zal de resolutie van de
geselecteerde in de "Sub Stream Resolutie" één zijn.
Als" Opname "is geselecteerd, dan zal de resolutie van de
geselecteerde in één te zien zijn in “Record”en vervolgens “Manual”.

Cache Time

Selecteer de cache tijd van 0 ~ 800ms. Hoe hoger de waarde, hoe meer tijd er nodig zal zijn om
de afbeelding te laten zien, maar des te beter de beeldkwaliteit zal zijn.

Kanaal Controle
Kanaal selectie
(1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4)

Klik op een van de nummers om over te schakelen naar het kanaal dat u wilt zien in het volledige scherm.
Klik hier om naar het vorige / volgende kanaal te gaan, of om een instelling te wijzigen.
Klik om een momentopname van het huidige standpunt in te nemen,
deze wordt opgeslagen op het opgegeven pad op de pc.
Klik hier voor elk kanaal één voor één weer te geven, uitgaande van CH1.
Als het laatste kanaal verschijnt, zal het opnieuw beginnen vanaf CH1.
:

/

/

Om af te sluiten van deze weergavemodus, drukt u op de andere kanaal weergave knop.

Klik hier voor 4-weergave / 9-weergave / 16-weergave.
Klik hier om de lokale desktop weergave op afstand mogelijk te maken. Een individu venster zal
verschijnen en de lokale weergave tonen. Alle handelingen beschikbaar zijn zelfstandig en op
afstand zichtbaar in dit venster.
Klik om het display te weergeven op volledig scherm.

Evenement zoeken en
terugspoelen

Verhoog de snelheid voor terugspoelen. Klik eenmaal om 4X sneller achteruit te gaan en klik tweemaal
voor 8X, enz. De maximale snelheid is 32X.
Verhoog de snelheid voor snel vooruit. Klik eenmaal om 4X sneller vooruit te gaan en klik tweemaal
voor 8X, enz. De maximale snelheid is 32X.
Klik om de huidige videoclip af te spelen.
Klik om de video te pauzeren.
klik om te stoppen of om het terugspoelen af te breken.
Klik om de videoclip langzaam af te laten spelen. Eenmaal om 4x zo snel, enz.
Klik om de opname lijst te openen en zoek de films die u nodig heeft.
Klik om het back-up menu te openen en kopieer de beelden die u nodig heeft naar uw pc.
Opmerking: als u het backup-bestand (.avc)wilt afspelen,
ga naar "speler" -> "Algemeen" -> "Configuratie", en download om de speler te installeren.

IVS
Paneel*

Deze knop wordt alleen ingeschakeld als de IVS-modus is ingeschakeld. Klik hier om de detectie
lijn laten zien.
Klik hier voor de IVS statistieken of om naar een pagina toe te gaan. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar"6.1.1 IVS Statistics" op pagina 27.

* Alleen voor geselecteerde modellen
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6.1.1 IVS Statistieken
aantekening: Deze functie is alleen voor geselecteerde modellen.
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6.1.2 PTZ Panel
aantekening: Deze functie is alleen voor geselecteerde modellen.

Functie

beschrijving
Klik om de camera hoofdmenu te openen. Voor meer informatie over elke camera, verwijzen wij u naar
zijn eigen gebruiksaanwijzing.


/ 
/ 
/ 

Klik op de pijltoetsen (
/ 
/ 
/ ) om meer van de lens van de camera omhoog / omlaag / links / rechts.

PTZ Channel

Selecteer het kanaal waarop de PTZ-camera of van ons merk HD CCTV gemotoriseerde camera die u wilt
besturen met elkaar verbindt.

Preset

Klik op de vooraf ingestelde punt nummering waarnaar u wilt dat uw camera te bewegen.

/

Klik om de focus van het beeld aan te passen.

/

Klik om in en uit te zoomen.

/

Klik om op de afbeelding in te zoomen / uit te zoomen op de afbeelding om de oorspronkelijke grootte te
veranderen.
Klik om auto-tracking te starten wanneer uw speed-dome camera deze functie ondersteunt.
Klik om een momentopname van het huidige standpunt in te nemen, en sla het op het opgegeven pad in uw
PC op.
Klik om de automatische functie te activeren. Alvorens het te gebruiken, moet u een specifieke functie toe
wijzen. Die wordt ingeschakeld wanneer "

" wordt geklikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de

gebruikershandleiding van uw PTZ-camera of van ons merk HD CCTV gemotoriseerde camera.
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6.2 Mobiele apparaten
aantekening: Voor meer informatie over de mobiele surveillance via uw mobiele apparaat, download dan
de instructies van EagleEyes installatie en configuratie van:
www.surveillance-download.com/user/eagleeyes_quick.pdf.
EagleEyes is een mobiele telefoon programma dat wordt gebruikt met onze surveillance systeem voor
bewaking op afstand. Het heeft een aantal voordelen:
 Het is gratis (behalve EagleEyes Plus voor de iPhone, EagleEyes Plus + voor Android en EagleEyesHD Plus
voor iPad).
 Het is compatibel met diverse populaire mobiele platformen, zoals iOS en Android.

6.2.1 benodigdheden
Voor de installatie van EagleEyes op uw mobiele apparaat voor bewaking op afstand, zorg ervoor dat u het
volgende controleert:


Uw mobiele platform is iOS of Android.



Mobiele Internet diensten zijn ingeschreven en beschikbaar om te gebruiken voor uw mobiele apparaat.

aantekening: Er zou extra kosten in rekening kunnen worden gebracht voor toegang tot het internet via het
draadloze of 3G/4G-netwerk. Voor de internet tarief informatie, neem contact op met uw lokale operator of
servicenetwerk provider.


U hebt het IP-adres, het poortnummer, de gebruikersnaam en het wachtwoord om toegang te krijgen tot
uw netwerk camera / recorder genoteerd.

6.2.2 Waar te downloaden.



Voor iOS-gebruikers, ga dan naar "App Store", en zoek "EagleEyes" om te downloaden.
Voor Android-gebruikers, gaat u naar "Play Store", en zoek "EagleEyes" om te downloaden.

Wanneer de download voltooid is, zal EagleEyes automatisch worden geïnstalleerd op de locatie waar alle
toepassingen in uw telefoon standaard worden opgeslagen, of waar u opgeeft.

6.2.3 Handmatige setup
aantekening: Om te weten hoe te configureren door EaZy Networking, verwijzen wij u naar "BIJLAGE 6 EAZY NETWERK"
op pagina 40.
Stap1: Open EagleEyes.
Stap2: Klik vervolgens op "+", en selecteer "Handmatig" om naar de instellingen pagina te gaan.
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Stap3: Voer alle informatie die nodig is om toegang te krijgen tot dit apparaat in het "verplicht" kolom, en klik op
"Type ophalen" om te onderzoeken of de informatie die u hebt ingevoerd correct is. Het type apparaat zal
worden gedetecteerd.
Stap4: (Optioneel) Configureer de instellingen in de "Optioneel" kolom, naar uw wensen.

Stap5: Klik op "Opslaan" om terug te keren naar het adresboek. Zet "Guard" aan om Push Video / Push Status te
ontvangen.
aantekening: Push Video / Push Status is alleen voor geselecteerde modellen. Door het inschakelen
van “Guard”, dan kunt u ervoor zorgen dat uw apparaat deze functie ondersteunt.

Stap6: Klik op het item dat u zojuist hebt toegevoegd in het adresboek om deze te openen en controleer de live
weergave.

BIJLAGE 2 SET PUSH VIDEO

BIJLAGE1 PUSH VIDEO CONFIGURATION
aantekening: Deze functie is alleen voor geselecteerde modellen.

A1.1 Alarm Sensor Connectie
Sluit de alarm sensor, zoals magnetische contacten, aan op de alarm-in poort aan de achterzijde van de DVR.
Alarm in 1 correspondeert met videokanaal 1, alarm in 2 correspondeert met videokanaal 2, enz.
aantekening: de voltage beperking geld voor alarm-in-apparaat onder de DC24V 1A.

A1.2 Configuratie
Voordat u Push Video gebruikt, zorg ervoor dat:
1. Het DVR-systeem is opgezet als beschreven in "1. DVR Toegang "op pagina 1.
2. De DVR is aangesloten op internet.
3. U heeft de app EagleEyes geïnstalleerd op uw iOS of Android mobiele apparaten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar "6.2 Mobile Apparaten" op pagina 29.

Stap1: Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu te tonen.
Ga naar (GEAVENCEERDE CONFIGURATIE.)
"MELDINGEN". In “PUSH VIDEO” Selecteer het alarm
apparaat dat u wilt, en configureer het type alarm.
ADVANCED CONFIG
CAM0202020202
02020202ERA
DETECTION
ALERT
NETWORK
DISPLAY
RECORD
DEVICES
DCCS
IVS
NOTIFY

PUSH VIDEO

PUSH STATUS

MESSAGE MAIL

VIDEO MAIL

VIDEO FTP

RESET ALL GUARD CONNECTION

SUBMIT

ALARM TRIGGERED DEVICE

ALARM IN 1

CH01

ALARM OFF / INTERNAL ALARM

CH02

ALARM OFF

CH03

ALARM N.O.

CH04

ALARM OFF






CH1
CH2
office
CH4

EXIT

Stap2: Open EagleEyes, en voeg deze toe aan de DVR EagleEyes adresboek.



BIJLAGE 2 SET PUSH VIDEO

Stap3: Zet Push Video aan zoals hieronder beschreven, en probeer de sensor te activeren om te zien of u Push
Video succes kan ontvangen.

GE 2 SET PUSH VIDEO
Deze DVR serie ondersteunt directe meldingen op uw iOS / Android-mobiel apparaat met ons eigen programma
"EagleEyes". Wanneer een persoon wordt gedetecteerd door een extern alarm, zal de DVR direct het ontvangen
alarmsignaal versturen naar uw iOS / Android mobiele apparaat.
aantekening: iOS en Android zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun
respectievelijke eigenaren.

A2.1 vereiste
Voor het instellen van deze functie, zorg ervoor dat u het
volgende gecontroleerd heeft:
 U heeft een iOS of Android mobiel apparaat met ons programma "EagleEyes" geïnstalleerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het vorige hoofdstuk.
 Een externe alarminstallatie is aangesloten op de externe I / O-poorten op het achterpaneel.

Zorg ervoor dat een camera ook is aangesloten om de alarm gebeurtenissen op te nemen.

BIJLAGE 2 SET PUSH VIDEO

Om te weten welke videokanaal overeenkomt met de alarm poort, verwijzen wij u naar
"Appendix 1 PUSH VIDEO configuratie" op pagina 31.
 Het evenement opneem functie van uw DVR is niet uitgeschakeld.
 De beweging detectie functie van uw DVR is niet uitgeschakeld.
 Uw DVR is aangesloten op het internet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar

http://www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf.

A2.2 aanzetten van Push Video
A3.2.1 Voor iOS Mobiele apparaten (iPhone / iPad)
Stap1: In de iPhone / iPad hoofdmenu klik op"Instellingen" vervolgens "Meldingen". Selecteer "EagleEyes", en zorg
ervoor dat de melding is ingeschakeld.

Stap2: Open "EagleEyes" en verander "Guard" op "AAN". U zult het bericht dat aangeeft dat Push Video aan is
ontvangen.
Stap3: Als u terug gaat naar de hoofdpagina of de standby pagina van iPhone / iPad, zult u een melding
ontvangen wanneer er een alarm is.

A2.2.2 Voor Android Mobiele apparaten
In het adresboek, schakel "Guard" van "UIT" naar "AAN".
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BIJLAGE 3 COMPATIBELE USB FLASH DRIVE LIJST
Gebruik de nieuwste firmware van de DVR om de nauwkeurigheid van de onderstaande tabel te garanderen. Als
het USB opslag apparaat niet wordt ondersteund door de DVR, ziet u

op het scherm.

aantekening: Formatteer het USB opslag apparaat op de PC naar"FAT32”.
aantekening: U kunt back-uppen tot 2GB videogegevens voor een USB back-up. Om meer data te back-uppen,
kies de tijd en kanalen die u wilt, en begin de back-up opnieuw.
MANUFACTURER

MODEL

CAPACITY

Transcend

JFV35

4GB

JFV30

8GB

Kingston

DataTraveler

1GB

PQI

U172P

4GB

Apacer

AH320

2GB

AH320A

8GB

AH220

1GB

AH320

4GB

A-data

RB-18

1GB

Sandisk

Cruzer Micro

2GB

Cruzer Micro

4GB

Cruzer4-pk

2GB

Netac

U208

1GB

MSI

F200

4GB

SONY

Micro Vault Tiny 2GB

2GB

Micro Vault Tiny 4GB

4GB

Micro Vault Tiny

1GB

BIJLAGE 4 COMPATIBELE SATA HDD LIJST

BIJLAGE 4 COMPATIBELE SATA HDD LIJST
Gebruik de nieuwste firmware van de DVR om de nauwkeurigheid van de onderstaande tabel te garanderen.
aantekening: Het is noodzakelijk om een harde schijf eerst te installeren voor de firmware-upgrade,
om ervoor te zorgen de upgrade goed werkt.
aantekening: Om een groene harde schijf te gebruiken, gebruik dan alleen de harde schijf die speciaal is ontworpen voor
CCTV om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt.

MODEL
Pipeline HD
ST3500312CS
Pipeline HD
ST500VT000
Pipeline HD
ST1000VM002
Pipeline HD
ST1000VM002

Seagate*
CAPACITEIT

MODEL

CAPACITEIT

500GB

ST2000DM001

2TB

500GB

ST2000VX004

2TB

1TB

ST3000VM002

3TB

1TB

ST3000VX004

3TB

ST31000525SV

1TB

ST3000VX000

3TB

ST31000340AS

1TB

ST4000VM000

4TB

ST1000VX002

1TB

ST4000VX002

4TB

ST2000VX000

2TB

WD
MODEL

CAPACITEIT

MODEL

CAPACITEIT

WD10PURX

1TB

WD30PURX

3TB

WD20PURX

2TB

WD30EURX

3TB

WD20EURS

2TB

WD30EFRX

3TB

WD20EURX

2TB

WD40PURX

4TB

WD20EFRX

2TB

WD40EURX

4TB

WD2002FAEX

2TB

WD60EURX

6TB

TOSHIBA
MODEL

CAPACITEIT

MODEL

CAPACITEIT

DT01ACA050

500GB

DT01ABA200V

2TB

DT01ABA050V

500GB

DT01ACA200

2TB

DT01ABA100V

1TB

MD03ACA300V

3TB

DT01ACA100

1TB

DT01ACA300

3TB

MD03ACA200V

2TB

MD03ACA400V

4TB

* Voor meer details over SRS en de bijbehorende ondersteuning en service, neem dan direct contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Seagate.
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BIJLAGE 5 HOOFD MENU STRUCTUUR
SNELLE START

ALGEMEEN

TIJD INSTELLEN

KANAAL TITEL
EVENEMENT STATUS
DATUM DISPLAY
DCCS DISPLAY
MUIS GEVOELIGHEID
AUDIO GAIN
OPNAME CONFIGURATIE
DATUM
TIJD
NTP SERVER
FORMAAT
SYNC PERIODE
GMT

DAGLICHT
EaZy
SYSTEEM

ACCOUNT
GEREEDSCHAP

SYSTEEM INFO

TAAL
UPGRADE
NETWORK UPGRADE
BACKUP CONFIGURATIE
HERSTEL CONFIGURATIE
BAUD RATE
HOST ID
R.E.T.R.
AUTO KEY LOCK(S)
WIS HDD
FABRIEKSINSTELLINGEN
AFSTANDSBEDIENING ID
APPARAAT TITEL
SERIE TYPE
VIDEO FORMAAT
VERSIE

BACKUP DATA
BACKUP LOG
REGLIERE VERSLAG
EVENT INFORMATIE

SNEL ZOEKEN
EVENEMENT OPNAME
HDD INFORMATIE
EVENEMENT LOG

GEADVANCEERDE
CONFIGURATIE

CAMERA

DETECTIE

ALERT

BRIGHTNESS
CONTRAST
SATURATION
HUE
COV.
REC
TIJD STEMPEL DISPLAY
KANAAL TITEL
REC AUDIO
LS
SS
TS
MOTION
ALARM
AREA
PRIVACY MASK
INTERN ALARM*
EXT. ALERT
INT. ZOEMER
WACHTWOORD ZOEMER
VIDEO VERLIES ZOEMER
BEWEGING ZOEMER
ALARM ZOEMER
HDD ZOEMER
ALARM L (SEC)
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ALERT
NETWERK

DISPLAY

OPNAME

HDD BIJINA VOL (GB)
HDD OVERVERHIT ALARM (°C)
WAN
E-MAIL
DDNS
PROTOCOL
EaZy
FULL SCREEN DUUR
GESPLITS SCHERM DUUR*
DISPLAY COVERTEREN
HDD DISPLAY MODE
DISPLAY OUTPUT
SUPERVISOR MODE
3D DENOISE
2D DENOISE
HANDMATIGE OPNAME
EVENT RECORD
TIMER RECORD
PRE-ALARM RECORD
OVERSCHRIJVEN
KEEP DATA LIMIT (DAYS)
RECORD CONFIG
SUBSTREAM RESOLUTION

APPARATEN*
DCCS
IVS*
MELDINGEN

SCHEMA INSTELLNGEN

OPNAME
DETECTIE
ALARM IN
ALARM UIT
PUSH VIDEO
ZOEMER

*Alleen voor geselecteerde modellen

PUSH VIDEO*
PUSH STATUS
MAIL BERICHT
VIDEO MAIL
VIDEO FTP
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BIJLAGE 6 EAZY NETWERK
EaZy Netwerk is een cloud service om uw apparaten met het internet te verbinden automatisch via onze
gratis mobiele app “EagleEyes”. Dit in een paar stappen zonder dat u door de ingewikkelde
netwerkinstellingen hoeft, waaronder port forwarding.
aantekening: EaZy Netwerk is niet een gratis dienst. Wij bieden in eerste instantie 2GB data
(ong. 2.185 minuten) gratis. Wanneer 2GB is bereikt, zal het netwerk transmissie naar 1
FPS gaan. Om de vlotheid van live view te herstellen, moeten de gebruikers een dataabonnement van “EagleEyes” afnemen of zelf de netwerkinstellingen configureren. Om
deze recorder met het internet te verbinden zonder gebruik van EaZy Netwerk,voer de
netwerkinstellingen dan handmatig uit via www.surveillance-download.com/user/t204.swf.

aantekening: Datagebruik wordt alleen verbruikt wanneer de toegang wordt gebruikt via
Draadlos of 3G/4G-netwerk, het netwerk verschilt van het apparaat dat wordt gebruikt.
EaZy Netwerken kan worden geconfigureerd via EagleEyes op een iOS / Android toestel, of via Internet
Explorer. Voordat u deze functie gebruikt, zorg ervoor dat:
 De DVR is aangesloten op een switch of router en de switch of router een Internetverbinding heeft.
 Het pictogram netwerk op de rechterbovenhoek is,

en niet

.

 Je hebt een iOS / Android apparaat met “EagleEyes” geïnstalleerd, of een PC / laptop met Internet
Explorer.

A6.1 Via EagleEyes op een iOS / Android Apparaat
A7.1.1 Setup
Stap1: Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu te tonen, en selecteer "NETWORK"
vervolgens"WAN". Zet "NETWORK TYPE" op "DHCP", en zorg ervoor dat het netwerkpictogram op
de rechterbovenhoek is gewijzigd van

in

.

aantekening: Als de instellingen wordt gemaakt via de wizard Setting, zal het type netwerk automatisch
overschakelen naar DHCP.
Geavanceerde configuratie
CAMERA
DETECTION
ALERT
NETWORK
DISPLAY
RECORD
DEVICES
DCCS
IVS
NOTIFY
EXIT

WAN E-MAIL DDNS PROTOCOL EaZy
NETWORK TYPE
IP
GATEWAY
NETMASK
PRIMARY DNS
SECONDARY DNS
PORT
CHECK INTENET AVAILABILITY BY ADDRESS

DHCP

192.168.001.010
192.168.001.254
255.255.255.000
8.8.8.8
168.95.1.1
80
www.google.com

MAC: 00:0E:53:EC:A7:B4

Stap2: In hetzelfde menu , selecteer " EaZy " . Zet “EaZy Netwerk” aan, en laat deze pagina geopend.
Vervolgens moet de QR code gescand worden.
Snelle Start
ALGEMEEN
TIJD
DAGLIGHT
EaZy

EXIT

ENABLE EAZY NETWORKING

ON

BIJLAGE 5 HOOFDMENU STRUCTUUR

Stap3: Open EagleEyes op uw mobiele apparaat, en selecteer "..." op de linker bovenhoek in het adresboek.
Klik vervolgens op "

".

Stap4: Klik op "Login" in de sectie van de "Cloud" en een account registreren voor "Cloud Service". Als u een
account heeft, kunt u gewoon inloggen.

Stap5: Ga terug naar het adresboek en klik op "+" om een nieuw apparaat toe te voegen.
Er zijn twee methodes om nieuwe apparaten toe te voegen.
"EaZy" en "Handmatig".
Selecteer "EaZy", en kies het DVR icoon om verder te gaan.
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Stap6:Klik op "

" in het gedeelte van het "MAC-adres" om de QR code te scannen, scan de QR-code op het

DVR scherm in Stap 2 genoemd. Het MAC-adres wordt automatisch ingevuld.
Vul de Captcha code handmatig in, en klik op "Apply".
Stap7: Volg de instructies op het scherm om de rest van de instellingen af te maken, en om te zien of het
apparaat met succes is toegevoegd aan het adresboek met een wolk voor het apparaat.
Op hetzelfde moment, wordt u gevraagd te bevestigen of u de standaard gebruikersnaam en
wachtwoord wilt verwijderen.
 Als de standaard gebruikersnaam en het wachtwoord worden verwijderd, kunt u alleen

gebruik maken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de cloud service om lokaal
en op afstand toegang tot deze recorder te krijgen. Als u de gebruikersnaam en
wachtwoord van de cloud service bent vergeten, kan u alleen de recorder resetten en dan
alle configuraties opnieuw uitvoeren.
 Als de standaard gebruikersnaam en wachtwoord worden gehouden, kunnen andere

mensen ook toegang krijgen tot de recorder als ze de standaard gebruikersnaam en
wachtwoord van de recorder weten.
Bevestig als u wilt dat de standaard gegevens behouden blijven, en om terug te keren naar het adresboek.
U vindt het nieuwe toegevoegde apparaat met een wolk pictogram op de adresbalk.

Stap8: Klik op het nieuw toegevoegde apparaat en kijk of u met succes het kunt openen.

A6.1.2 checken van data
Stap1: Log in op de cloud service.
Stap2: Selecteer "Details" om naar informatie van het account te gaan, en selecteer "Beschikbare gegevens".
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A6.1.3 delen van cloud apparaten en toegang met andere apparaten
aantekening: Een cloud apparaat kan worden gedeeld op 30 cloud accounts, maar de toegang tot
het apparaat kan worden afgekeurd omdat het nog steeds beperkt is tot een aantal maximale
online gebruikers in de instellingen van het apparaat.
Stap1: Log in op de cloud service.
Stap2: Selecteer "Maatje" om naar de pagina maatjes te gaan. Kies vervolgens het cloud apparaat dat u wilt delen,
en schakelaar van "OFF" naar "Delen".

Stap3: Voer het cloud account of het e-mail adres van het geregistreerde account in en selecteer "Toevoegen".

Stap4: Controleer opnieuw het account waarop u uw cloud-apparaat wilt delen, en selecteer "volgende" om te
bevestigen en verder te gaan.
Stap5: Geef de toegangsrechten van het opgegeven account door, zodat het account gebruikt kan worden na een succesvolle
aanmelding. Ook hoe lang het account wordt toegestaan na aanmelding.


Wie de data rekening moet betalen:
Wie moet de
data rekening
betalen?

De gegevens van het data verbruik toegestaan

The
allowance
the het
device
-> The‐>additional
data allowance
shared
to M
Het free
gratisdata
data
verbruik provided
verstrektby
door
apparaat
De aanvullende
gegevens
uitkering
other
account(s)
byandere
the owner
-> The additional
data allowance
of the device’s
owner van
-> The
gedeeld
met mijn
account(s)
door de eigenaar
‐> De aanvullende
gegevens
de
data
allowance
shared
to ‐>
other
by the
eigenaar
van het
toestel
De account(s)
gegevens van
hetbuddy
data verbruik gedeeld met andere account(s)

ik

van de buddy‐
hij/zij

De data verbruik gegevens van het maatje --> De gegevens van het data verbruik gedeeld met
andere account (s) van het maatje.
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aantekening: Wanneer er geen data verbruik is, zal de netwerk verbinding tot 1 FPS zijn. Om de
vlotheid van live view te herstellen, moeten gebruikers een data-abonnement nemen van
“EagleEyes” of zelf de netwerkinstellingen configureren.

Stap6: Controleer nogmaals de configuraties die u hebt gemaakt voor het account waarop u wilt dat uw cloudapparaten delen, en selecteer "delen" om te bevestigen.

Stap7: (Optioneel) Stel de gegevens in om deze te delen met de andere accounts.
Stap8: Keer terug naar het adresboek van EagleEyes. U zult zien dat het apparaat wat wordt gedeeld is
gemarkeerd met een pictogram van twee mensen.
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A6.2 Via Internet Explorer op PC / Laptop
aantekening: EaZy Netwerk instellingen via een web browser is alleen beschikbaar via Internet Explorer.

A7.2.1 Instellingen
Stap1: Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu te tonen, en selecteer "NETWORK" vervolgens "WAN".
Zet "NETWORK TYPE" op "DHCP", en zorg ervoor dat het netwerkpictogram op de rechterbovenhoek is
gewijzigd van

in

.

aantekening: Als de instelling wordt gemaakt via de wizard Setting, zal het type netwerk
automatisch overschakelen naar DHCP.

Geavanceerde instellingen
CAMERA
DETECTIE
ALERT
NETWERK
DISPLAY
RECORD
DEVICES
DCCS
IVS
NOTIFY
EXIT

WAN E-MAIL DDNS PROTOCOL EaZy
NETWORK TYPE
IP
GATEWAY
NETMASK
PRIMARY DNS
SECONDARY DNS
PORT
CHECK INTERNET AVAILABILITY BY ADDRESS

DHCP

192.168.001.010
192.168.001.254
255.255.255.000
8.8.8.8
168.95.1.1
80
www.google.com

MAC: 00:0E:53:EC:A7:B4

Stap2: In hetzelfde menu, selecteer "EaZy". Zet EaZy Netwerk aan, en noteer het MAC-adres dat begint met
"000E53" onder de QR-code. U zult het later nodig hebben.
QUICK START
GENERAL
TIME SETUP
DAYLIGHT
EaZy

ENABLE EAZY NETWORKING

ON

EXIT

Stap3: Open Internet Explorer op een PC / laptop, en typ https://ez.eagleeyes.tw.
Registreer een account voor “Cloud Service”. Als u al een account heeft logt u gewoon in.
aantekening: uw pc moet verbonden zijn aan het internet.

Stap4: Als u de eerste keer komt op deze website, wordt u gevraagd om een plugin te installeren: EaZy controle.
Installeer deze plugin om ervoor te zorgen de service goed werkt.
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aantekening: Als u niet gevraagd wordt om de plugin te installeren, gebruik dan een lager
beveiligingsniveau van Internet Explorer, en probeer opnieuw aan te melden bij cloud service.
Stap5: Klik op "+" om een nieuw apparaat toe te voegen en u wordt gevraagd om een programma, EaZy Wizard te
installeren. Volg de instructies om dit programma te installeren.

Stap6: Start EaZy Wizard op en klik op “start” om naar de login pagina te gaan, log vervolgens in op de cloud
service.

Stap7: Selecteer de recorder afbeelding, of kies "DVR / NVR" op de hoek rechtsonder. Voer vervolgens het MACadres dat u in Stap 2 opgeschreven heeft in, en vul de beveiligingscode in.
Klik op "Apply" om verder te gaan.

Stap8: als het apparaat is gevonden wordt u doorgestuurd naar de volgende pagina waar u de naam van het
apparaat kan veranderen.
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aantekening: de naam van het apparaat kunt u na deze stap niet meer veranderen.

Klik op "Apply" om verder te gaan. U wordt gevraagd om te bevestigen als u de standaard
gebruikersnaam en wachtwoord wilt verwijderen.
 Als de standaard gebruikersnaam en wachtwoord worden verwijderd, kunt u alleen gebruik maken
van de gebruikersnaam en wachtwoord van de cloud service om lokaal en op afstand toegang tot
deze recorder te krijgen. Als u de gebruikersnaam en wachtwoord van de cloud service bent
vergeten, kan u alleen de recorder resetten en alle configuraties opnieuw doen.
 Als de standaard gebruikersnaam en wachtwoord worden gehouden, kunnen andere
mensen ook toegang krijgen tot de recorder als ze de standaard gebruikersnaam en
wachtwoord van de recorder weten.
 Bevestig als u wilt dat de standaard rekening wordt behouden, en klik op "Apply" om door te gaan
en terug te keren naar de hoofdpagina.
Stap9: U kunt het nieuwe toegevoegde apparaat zien met een cloud-pictogram op de hoofdpagina. Klik op het apparaat en kijk
of u met succes toegang krijgt tot het apparaat.
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A6.2.2 Controleren van de resterende gegevens uitkering
Stap1: Log in op de cloud service.
Stap2: Selecteer “Account Informatie” in de rechter boven hoek om naar account informatie te gaan, en selecteer
“Beschikbare gegevens”.

A6.2.3 Het delen van de cloud-apparaten en toegang tot andere account(s)
aantekening: Een cloud apparaat kan worden gedeeld door 30 cloud accounts, maar de toegang tot
het apparaat kan worden afgekeurd omdat het nog steeds beperkt is tot een maximale online
gebruiker aantal in de instellingen van het apparaat.
Stap1: Log in op de cloud service.
Stap2: Selecteer "Maatje delen" om naar de pagina maatje delen te gaan.
Kies vervolgens de "Uw eigen apparaten", en selecteer "Delen met maatje".

Stap3: Kies het cloud apparaat dat u wilt delen, en klik op "Volgende" om de cloud account of het e-mail account
dat u wilt delen in te voeren. Selecteer dan "Toevoegen".

Stap4: Controleer opnieuw het account waarop u het cloud-apparaat wilt delen.
Om meer accounts toe te voegen, selecteert u "Toevoegen"; om het bestaande account te verwijderen, selecteer
"Verwijderen";om in de maatjes instellingen te blijven, kies "volgende".
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Stap5: Geef de toegangsrechten van het opgegeven account door, zodat het account gebruikt kan worden na een succesvolle
aanmelding. Ook hoe lang het account wordt toegestaan na aanmelding.



Wie de data rekening moet betalen:
Wie moet de
data rekening
betalen?

De gegevens van het data verbruik toegestaan

The
allowance
the het
device
-> The‐>additional
data allowance
shared
to M
Het free
gratisdata
data
verbruik provided
verstrektby
door
apparaat
De aanvullende
gegevens
uitkering
other
account(s)
byandere
the owner
-> The additional
data allowance
of the device’s
owner van
-> The
gedeeld
met mijn
account(s)
door de eigenaar
‐> De aanvullende
gegevens
de
data
allowance
shared
to ‐>
other
by the
eigenaar
van het
toestel
De account(s)
gegevens van
hetbuddy
data verbruik gedeeld met andere account(s)

ik

van de buddy‐
hij/zij

De data verbruik gegevens van het maatje --> De gegevens van het data verbruik gedeeld met
andere account (s) van het maatje

aantekening: Wanneer er geen data verbruik is, zal de netwerk verbinding tot 1 FPS zijn. Om
de vlotheid van live view te herstellen, moeten gebruikers een data-abonnement nemen
van “EagleEyes” of zelf de netwerkinstellingen configureren.
Stap6: Controleer nogmaals de configuraties die u hebt gemaakt voor het account waarop u wilt dat uw
cloud-apparaat wordt gedeeld, en selecteer "Delen" om verder te gaan.
Stap7: (Optioneel) Stel de gegevens in die gedeeld mogen worden met de andere accounts.
Stap8: Terug naar de hoofdpagina. U zult zien dat het apparaat wat wordt gedeeld is gemarkeerd met een
pictogram van twee mensen.

A7.3 Cloud Icoon
Apparaat verbinding ok

Apparaat verbinding mislukt

Apparaat wordt gedeeld

Apparaat gedeeld met andere
account(s)
en verbinding is mislukt.

Apparaat gedeeld met andere account(s) en verbinding is ok

Apparaat is gedeeld en verbinding
is mislukt

Gebruikershandleiding

CAMERA bediening: knop (1) tot (6).
DVR bediening:……. knop (7) tot (23).
Overige bediening: knop (24) tot (26).

Lees eerst de instructies voor het gebruik van dit product.

KENMERKEN
1.
2.
3.
4.

Voor het bedienen van 255 PTZ camera’s en DVR’s
IR richt afstand: rechte lijn is 10m; vanaf een linkse of rechtse hoek van 22.5° is het 8m.
Verschillende IDs mogelijk
Batterijen: 2x AAA batterijen

ACTIES
CAMERA
1)Vooraf ingestelde punten:
Druk om de vooraf ingestelde punten van de PTZ camera in te stellen. Druk “◄“ / ““
om de cursor te verplaatsen.
Druk op de “ENTER” knop om in het submenu te komen en bevestig de selectie.
Druk op de “Camera Menu” knop om het menu te openen, bevestig de wijzigingen en verlaat het menu.
CAMERA
In de PTZ bedieningsmodus, druk op deze knop en het kanaal nummer waar de PTZ- camera op
aangesloten is om de PTZ camera te besturen.
2)Zoom Max / Zoom min
Druk op de "Zoom Max"knop, en het beeld van de PTZ-camera zal maximaal worden ingezoomd.
Druk op "Zoom min"knop, en het beeld van de PTZ-camera wordt maximaal uitgezoomd.
3)Zoom + / Zoom Gebruik deze knoppen om de optische zoom in / out van de PTZ-camera aan te passen.
3 ) Auto
Gebruik deze knop om de automatische pan/tilt-modus in te schakelen.
4)Camera Menu
Tijdens de bedieningsmodus van de PTZ-camera, druk op deze knop om in het hoofdmenu van de PTZcamera te komen.

DVR
ID( Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de DVR het ondersteunt)
Om met de afstandbediening twee of meerdere DVR’s te bedienen, wijst u eerst een
afstandsbediening-ID toe van u afstandsbediening in uw DVR. Vervolgens houd u deze knop ingedrukt
en voert u de afstandsbediening-ID in, de u heeft ingesteld in u DVR (bijv. 002).
(

.

Gevolgd door “ENTER”.
8)Digitaal zoom
Druk op de knop om het beeld van het geselecteerde DVR-kanaal te vergroten (2X zoom). Druk
nogmaals om af te sluiten.
9)- Audio Kanaal + (Audio kanaal selectie)
Gebruik deze twee knoppen om het live of playback geluid van de DVR audio kanalen te selecteren
Druk op de “Audio CH -” knop om een audio-kanaal en een afspeelmodus te selecteren. Druk op de
“Audio CH +”knop om een audio-kanaal en een afspeelmodus te selecteren.
10)(Volledige reeks) /(Quad reeks)
Druk op
om elk kanaal een voor een, vanaf CH1 tot het laatste kanaal te laten zien. Wanneer het
laatste kanaal wordt weergegeven, zal het opnieuw beginnen van CH1
Druk op
11)

om 4 kanalen in één keer te laten zien.

( P a u z e ) / 
( Sto p )
Tijdens het terug kijken van u beelden (terugkijken).
Druk op
voor het pauzeren van het afspelen, en druk nogmaals om te hervatten. Druk “”om het
afspelen te stoppen en terug te keren naar de live modus van de DVR.

12)(Terugspoelen) / (Vooruitspoelen) Tijdens het terug
kijken van beelden
Druk “
Druk “

'' om achteruit te spoelen.
” om vooruit te spoelen.

13)(Afspelen)
Tijdens live kijken van u beelden, druk om de laatst opgenomen beelden af te spelen.
14) Lijst
Druk snel zoeken in om de opgenomen beelden door vier evenement lijsten : RECORD LIJST / MOTION
LIJST / ALARM LIJST / SYSTEEM of TIMERLIJST te zoeken, of
selecteer VOLLEDIGE LIJST om door een complete lijst te zoeken.
Om snel te zoeken naar de tijd die u wilt, kies dan "Quick(snel) search ". Selecteer de tijd/datum die u
wilt, en druk op "ENTER" om de geselecteerde tijd/datum af te spelen.
15) Druk op DVR MENU” om het menu van de DVR te
openen
16)Kanaal keuze Knoppen
Druk “16CH”, “9CH” of “4CH” knop voor 16 / 9 / 4 kanaals beeld modus
Snap(Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de DVR het ondersteunt.)
Wanneer u niet in de DVR menu zit, sluit u een USB-stick aan op de DVR, en druk deze knop om een
“snapshot” van het huidige live videobeeld te maken.
De snapshot wordt opgeslagen op de USB-stick die u heeft aangesloten.
18) F1 (open DVD lade)
Druk om de DVD brander te openen.
20) F2 (Toetsvergrendeling)
Druk om de toetsenvergrendeling van de DVR in te
schakelen.
21) F3 (R.E.T.R.)
Druk om de “R.E.T.R.” (Remote Event Trigger Recording) te activeren na 3 / 5 / 10 minuten.
Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding van uw DVR.
22) Slow
Druk om het laatste opgenomen video van de DVR af te spelen.
Druk eenmaal om 1/4x snelheid te krijgen en druk tweemaal om 1/8x snelheid te krijgen.
Overige

DVR / PC (Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de DVR het ondersteunt.)
Druk om te wisselen van monitor tussen u DVR en PC.
(

24)Kanaal nummers
Druk een van deze nummers, om naar het gewenste camera kanaal te gaan of
nummer te selecteren.
25)OMHOOG / OMLAAG / L (Links) / R (Rechts) / ENTER
Druk één van deze knoppen, “UP”, “DOWN”, “L” of “R”, om de cursor te
verplaatsen, of om uw PTZ camera te bedienen.

