Trybride
DVR CPD805/808/816-CVBS//TVI
INSTALLATIEHANDLEIDING
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.

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 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 voldoende groot 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
deze 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 apparatuur 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., en Apple houdt de intelligentÏele eigendomsrechten op de
iPhone, iPad en iOS content.
Microsoft®, Windows®, Internet Explorer, Google Chrome ™ en QuickTime 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 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

1. Hardware overzicht
aantekening: De functies op het voorpaneel en achterpaneel kunnen variëren, afhankelijk
van het model dat u hebt.
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1. HARDWARE OVERZICHT
1.1 Inhoud van het pakket

1.2 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 kanaal 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.

11) ▲ ( / PAUSE) / ▼ ( / STOP) / ◄ (
Druk op ▲ / ▼ / ◄ / ► om
omhoog / omlaag / links /
rechts.

/ REW) / ► (

/ FF)

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. (
Druk op "

+ SEQ)
" + "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.

1.3 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 audiofunctie ondersteunt is aangesloten op de video-in kanaal en audio-kanaal.
Zo worden 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.
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.

1.4 Gebruiker niveau
aantekening: deze functie is alleen beschikbaar voor “SUPERVISOR” .
Om andere gebruikersaccount voor verschillende toegangsrechten te creëren, klikt u op
en selecteer "ACCOUNT" naar "Gebruikers lijst" in te voeren.

(SYSTEM),

EXIT

Het gebruikersniveau heeft verschillende toegangsrechten voor bepaalde functies zoals hieronder
beschreven:

Voordat de DVR is ingeschakeld, zorg ervoor dat je een harde schijf hebt geïnstalleerd, ten minste een camera en een HDMImonitor hebt aangesloten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende hoofdstukken.

aantekening: De DVR is ontworpen om het videosysteem van de aangesloten camera (NTSC of PAL
te detecteren. Om ervoor te zorgen dat het systeem detectie correct is, controleer dan of de camera'
zijn aangesloten op de DVR en de stroom geleverd wordt voordat de DVR is ingeschakeld.

2. Aansluiten apparaat
2.1 Camera Connectie
Installeer de camera op de muur of het plafond op basis van uw installatie omgeving en het type camera. Voor de
installatie details verwijzen wij u naar de handleiding van uw camera.

2.1.1 Normale / Gemotoriseerde Lens Camera
1. Aansluiten op de DVR video-ingang
Sluit de camera video-uitgang aan op de DVR video-ingang met een coaxiale kabel of een RCA
kabel met een BNC connector.
2. Aansluiten op DVR audio-ingang (optioneel)
Sluit de camera audio-uitgang op de DVR audio-ingang met een RCA kabel.
3. Verbinden aan de stroom
Sluit de camera met de meegeleverde voeding aan en zorg ervoor dat het juiste vermogen geleverd
word.

2.1.2 Speed Dome Camera
Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu in de live-weergave te tonen, en ga naar
"GEAVANCEERDE CONFIGURATIE” vervolgens "Op afstand" om de camera in te stellen.
A. Selecteer het juiste kanaal en zet deze op ‘PTZ’.
B. Stel de ID waarde af op dezelfde waarde als die van de camera. De standaard ID waarde van de
camera is 001.
C. Zet het protocol naar Normaal of Pelco-D
D. Zet de baud rate op dezelfde waarde als die van de camera. De standaard baud rate van de
camera is 2400.

Op afstand

2.3 Externe apparaat Connectie
Sommige DVR-modellen ondersteunen externe apparaat verbindingen met de RS485 en alarm I / Opoorten, zodat gebruikers controle-apparaten kunnen aansluiten, zoals een toetsenbord-controller, of
alarm apparaten zoals een magnetisch contact of zoemer.
Controleer de handleiding van het externe apparaat om te weten welke pin (s) gebruikt moeten
worden, en sluit deze aan op de corresponderende pennen op het achterpaneel van de DVR.

2.4 DVR Voeding aansluiten
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het etiket van de fabrikant
staat aangegeven. Sluit het aangegeven netsnoer aan op de lichtnetadapter en de stekker in een
stopcontact.
Als uw apparaat een schakelaar heeft op het achterpaneel, draai deze naar "-". Vervolgens gaat het
lampje branden.
Als uw apparaat geen schakelaar op het achterpaneel heeft, start het apparaat op zodra de
voedingsbron is aangesloten.
Aantekening: Voordat de DVR is ingeschakeld, zorg ervoor dat (1) de camera's zijn
aangesloten op de DVR, en (2) indien van toepassing, een HDMI / VGA monitor is
aangesloten op de DVR.
Aantekening: Om te zorgen dat uw DVR constant en goed werkt, is een UPS
aanbevolen.

4. Veel gebruikte functies

3.1 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 terecht op de officiële website van Apple (http://www.apple.com) om QuickTime te
downloaden.
aantekening: De onderstaande afbeelding is alleen voor uw referentie en kan afwijken
van wat u eigenlijk zal zien.
Sommige functies en knoppen zijn alleen voor bepaalde modellen of bepaalde
gebruiker niveaus 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 zult 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 "nimda".

3.2 PTZ Bedieningsscherm op uw PC

3.3 Mobiele apparaten
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.

3.3.1 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.

3.3.2 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.

3.3.3 Handmatige setup
aantekening: Om te weten hoe te configureren door EaZy Networking, verwijzen wij u naar "BIJLAGE
EAZY NETWERK"
Stap1:

Open EagleEyes.

Stap2:
pagina te gaan.

Klik vervolgens op "+", en selecteer "Handmatig" om naar de instellingen

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.

4. Hoofdmenu
4.1 Snelle start
4.1.1 Algemeen

1) Channel Title
Selecteer om de weergave van de kanaalnaam aan of uit te zetten.
2) Event status
Selecteer om de event iconen in het display aan of uit te zetten.
3) Date display
Selecteer om de datum weergave in het display aan of uit te zetten.
4) DCCS Display
Selecteer om het menu van de camera in het display weergave aan of uit te zetten.
5) Mouse sensitivity
Selecteer de gevoeligheid van de muis. Des te hoger de waarde, des te gevoeliger de muis.
6) Audio gain
Selecteer het level om de audio te verhogen. Des te hoger de waarde, des te hoger het volume.
7) Record Config
Klik op ‘Setup’ om de opname instellingen (handmatig, event, Timer) per kanaal of allen tegelijk te openen.
1. Selecteer het type opname dat u wilt.
2. Bij kanaal kunt u alle kanalen tegelijk selecteren of ieder kanaal apart.

Notitie: De opties beschikbaar voor afbeeldings grootte zijn afhankelijk van de recorder en camera.

Afbeeldings grootte

I.P.S.

De pixels van de afbeelding, bijvoorbeeld, FHD(1080P) = 1920 x 1080
Des te meer pixels, des te duidelijker de afbeelding maar des te groter is het
bestand
Image per second. Des te meer I.P.S., des te vloeiender is het beeld maar des te
groter is het bestand
Afbeelding kwaliteit

Kwaliteit

Bitrate

Dit word gebruikt om de bovengrens van de overdracht in aantallen per seconde in
te stellen. De waarde loopt van 256 tot 4096.
De waarde word ingesteld aan de afbeeldingsgrootte, bijvoorbeeld:
FHD(1080P) = 2048
HD(720P) = 1024
Hoe hoger de waarde, hoe groter het bestand maar de stabiliteit kan misschien
minderen. Hoe lager de waarde, hoe kleiner het bestand maar de
afbeeldingskwaliteit kan hierdoor minderen.

4.1.2 Tijd instellen

1. Datum
Stel hier de datum in. De default is Jaar – Maand – Dag (Y-M-D)
2. Tijd
Stel hier de tijd in: Uur – Minuut – Seconden
3. NTP server
Klik hier om de NTP server in te stellen, standard word deze voor u op nederlandse tijd gezet
(nl.pool.ntp.org)
Aantekening: Deze functie werkt alleen indien u de DVR aan heeft gesloten en ingesteld op het netwerk.
4. Formaat
Selecteer hier de datumweergave: Y/M/D, M/D/Y of D/M/Y

5. Synchronisatie
Selecteer om de tijd en datum iedere dag te synchroniseren of om dit uit te schakelen.
6. GMT
Selecteer uw tijdszone, standaard staat deze op de nederlandse tijd (GMT+1)

4.1.3. Daglicht

Afhankelijk van de tijdszone waarin u zich bevind:
1. Zomer/Wintertijd
Vink deze functie aan of uit.
2. Starttijd / Eindtijd
Voer de starttijd en de eindtijd in.
3. Aanpassen
Voer hier de tijd in die de recorder moet aanpassen in het systeem.

4.1.4 Eazy (alleen voor geselecteerde modellen)
Eazy network is een cloud service om uw apparaten automatisch met het internet te verbinden via
EagleEyes.
In een paar stappen heeft u de DVR online staan op uw mobiele telefoon zonder ingewikkelde intellingen.
Voor meer details, zie Bijlage Eazy Netwerk.

4.2 Systeem
4.2.1 Account
Deze functie word gebruikt om een nieuw gebruikersaccount toe te voegen of om een huidige aan te passen.

4.2.2 Gereedschap

1. Taal
Selecteer de taal van het menu van de DVR.
2. Upgrade
Hier kunt u nieuwe firmware installeren wanneer u deze op een USB-stick heeft staan.
Voer de USB-stick in op uw DVR en druk vervolgens op ‘Toevoegen’ om de firmware te installeren op uw
DVR.
3. Network upgrade
Gebruik deze functie om via het internet uw DVR een firmware-upgrade te geven.
4. Backup Config/ Restore Config
Via Backup kunt u al uw huidige instellingen opslaan op een USB-stick.
Dit kan handig zijn voor wanneer u een firmware-upgrade uitvoert en er zeker van wil zijn dat uw DVR hierna
weer precies werkt zoals u deze ingesteld had.
Via Restore Config kunt u na de firmware-upgrade al uw instellingen weer instellen op uw DVR. Plaats de
USB-stick met uw instellingen in de DVR en klik op ‘Toevoegen’ om al uw instellingen weer toe te passen op
de DVR.

4.2.3 Systeem info

1. Baud Rate
Stel hier de baud rate in op uw DVR. (2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200)
Baudrate staat voor gebeurtenissen per seconde, dus niet te verwarren met bit per seconde. De baudrate
meet in feite het aantal gebeurtenissen (events), of signaalveranderingen, dat in één seconde plaatsvindt.
2. Host ID
Stel hier het ID in van de DVR. (000 ~ 254)
Aantekening: Deze functie word gebruikt wanneer u een extern keyboard gebruikt op de DVR en u moet
deze instellen zodat de DVR en Keyboard met elkaar kunnen communiceren.
3. R.E.T.R.
Selecteer hier de time-out in minuten die de DVR moet nemen voordat deze weer een poging doet om de
beelden op te halen. (3/5/10/30)
4. Automatisch slot (sec)
Stel hier de tijd voor het automatisch slot in zodat u weer moet inloggen als de DVR zo lang ongebruikt blijft.
(Nooit/30/60/120)
5. Wis Harddisk
Selecteer de harde schijf die u wilt formatteren en klik vervolgens op ja om door te gaan of op nee om te
annuleren.
Het word aanbevolen wanneer u:
- De DVR voor het eerst in gebruik neemt om er zeker van te zijn dat er geen data op staat van eerder
gebruik.
- De DVR van nieuwe firmware heeft voorzien, zodat het complete systeem weer stabiel door kan lopen.
- De tijd en datum van de DVR wijzigt. Indien dit niet gebeurd kan het systeem misschien problemen krijgen
met het plaatsen van de opnames zodat u misschien niet de juiste opnames terug kunt vinden.
6. Fabrieksinstelling
Klik op ‘Toevoegen’ om alle instellingen weer naar de fabrieksinstellingen terug te brengen.
7. Weergave Control ID
Deze functie is beschikbaar wanneer u 2 of meer DVR’s met 1 Infrarood afstandsbediening bedient.
Het ingevoerde ID word gebruikt om de DVR te identificeren voor de IR afstandsbediening zodat deze weet
welke bedient moet worden.
8. Device Title
Voer een naam in voor uw DVR.

9. Video Formaat
Hier word informatie weer gegeven over het video formaat (NTSC/PAL)
10. Versie
Hier word de huidig geïnstalleerde firmware weer gegeven.

4.2.4 Video Backup

Aantekening: Het is niet toegestaan om de harde schijf uit uw DVR te halen en rechtstreeks op uw PC aan te
sluiten. Dit kan resulteren in het verlies van al uw data aanwezig op de harde schijf, zelfs wanneer u deze
terugplaatst in uw DVR.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u een harde schijf heeft geïnstalleerd in uw DVR.
Voer een USB-stick in op uw DVR.

1. Start datum/Tijd
Selecteer de starttijd en datum.
2. Eind datum/Tijd
Selecteer uw eindtijd en datum
3. Kanaal
Selecteer uw kanaal(en).
4. Harde schijf
Selecteer hier de harde schijf welke uw gegevens heeft of selecteer alle harde schijven.

5. Output File Format
Selecteer hier uw output formaat: Default of AVI.
- Wanneer u default selecteert, zult u de bestanden in .dv5 formaat ontvangen. Deze kunnen alleen worden
bekeken via de Video Player.
- Wanneer u AVI selecteert, ontvangt u de bestanden in .AVI welke op meerdere video spelers afgespeeld
kunnen worden, waaronder VLC media player en Video Player.
6. DVD Backup
Selecteer het apparaat waar u de bestanden wilt opslaan.
7. Backup
Klik op ‘Toevoegen’ om de backup te starten.
8. Vereiste grootte
Om de benodigde ruimte te berekenen, klikt u hier op ‘Toevoegen’. De DVR zal dan berekenen hoe groot het
bestand is zodat u weet hoeveel ruimte u op de USB-stick moet hebben.
U vind de Video Player op de website van www.pbelectronics.nl om uw bestanden af te spelen.

4.2.5 Backup Log
Deze functie word gebruikt om event logs te exporteren naar uw USB-stick om deze te kunnen bekijken.
Het logbestand is in .CSV, u kunt een tekst editor gebruiken om deze te kunnen bekijken.
Voer een USB-stick in op uw DVR.

1. Start tijd/Datum
Selecteer uw starttijd en datum
2. Eind tijd-Datum
Selecteer uw eindtijd en datum
3. Kanaal(en)
Selecteer hier 1 of meerdere kanalen.
4. Data type
Selecteer hier van welke data u en backup wilt maken: Manual/ Motion/ Alarm/ System/ Timer/ Inflow/
Outflow/ Virtual fence/ Oneway/ Scene change of selecteer All voor alle event types.
5. Backup
Klik op ‘Toevoegen’ om te beginnen met de Backup.

4.3 Event informatie
4.3.1 Snel zoeken

1. Selecteer de harde schijf en het kanaal waar de beelden staan die u wilt terug zien.
2. Selecteer het jaar en de maand waar u wilt zoeken, nu zullen de dagen waar beelden zijn opgenomen
oplichten.
3. Selecteer de datum welke u terug wilt zien en nu ziet u in het tijdsvenster een oranje balk lopen.
Dit houd in dat u hier beelden heeft opgenomen.
De zwarte balk houd in dat hier niets is op genomen.
4. Om direct af te spelen, drukt u op ‘Toevoegen’.
Indien u een willekeurige tijd in wilt voeren, klikt u met de muis op een tijdstip gekozen door uzelf.
De video zal gelijk beginnen met afspelen.

4.3.2 Event search

1. Datum/Tijd
Selecteer de tijd en datum waar u naar wilt zoeken.
2. Kanaal
Selecteer het kanaal van welke u de beelden terug wilt zien.
3. Harde schijf
Selecteer de harde schijf waar uw opgeslagen beelden op staan, of selecteer ‘All’.
4. Event type
Selecteer het event type waar u naar wilt zoeken, of selecteer ‘All’ om alle events te selecteren.
5. Zoeken
Klik op ‘Start’ om te zoeken en direct af te spelen.

4.3.3 HDD Info
Hier ziet u alle gegevens beschikbaar van de harde schijf, inclusief de nog beschikbare ruimte om beelden op
te slaan.

4.3.4 Event Log
Hier kunt u alle systeem events (system) en backup logs (backup) bekijken of het complete log wissen.

4.4 Geavanceerde instellingen
4.4.1 Camera

1. Interface
Hier selecteert u of u een IP of een Coaxiale verbinding (analoog) op dit kanaal heeft aangesloten.
2. Camera type
Hier selecteert u of u een TVI of een Analoge HD camera heeft aangesloten. Standaard staat deze instelling
op ‘Automatisch’ zodat het type automatisch word opgezocht.
3. Helderheid/Contrast/Belichting/Kleurdiepte
Hier kunt u handmatig de instellingen aanpassen om het beste beeld op dit kanaal toe te passen.
4. Opname
Selecteer hier of u de opname van dit kanaal aan of uit wilt zetten.
5. Time Stamp Display
Selecteer hier of u de tijdsweergave van dit kanaal weer wilt geven.
6. Kanaal titel
Hier kunt u de naam van het kanaal invoeren.
7. Rec Audio
Selecteer hier of het kanaal ook geluid moet opnemen wat bij de camera word opgenomen.
8. Alarm out duration
Pas hier de tijd aan van de alarm uitgang.

4.4.2. Detectie

1. LS (level of Sensitivity)
LS is om de gevoeligheid in te stellen wanneer 2 plaatjes met elkaar vergeleken worden.
Des te lager de waarde hiervan, des te hoger is de gevoeligheid voor bewegingsdetectie.
De hoogste gevoeligheid is 00 en de laagste gevoeligheid is 15. De standaard is 07.
2. SS (Spatial Sensitivity)
SS is om de gevoeligheid in te stellen voor het detecteren van de grootte van een object op het scherm.
Des te kleiner de waarde, des te hoger de gevoeligheid voor bewegingsdetectie.
De hoogste gevoeligheid is 00, de laagste gevoeligheid is 15. Standaard staat deze op 03.
Aantekening: De standaard waarde van de SS is 03 wat betekent dat wanneer een object groter is dan 3
vakken (grids) van het rooster, het systeem word getriggerd. De waarde van de SS moet dus lager zijn dan
het aantal grids dat u wilt instellen voor uw bewegingsdetectie gebied.

3. TS (Time of Sensitivity)
TS is om de gevoeligheid in te stellen over hoe lang een object in het detectiegebied blijft voordat de
opnames getriggerd worden. Des te lager de warde, des te hoger de gevoeligheid voor bewegingsdetectie.
De hoogste gevoeligheid is 00, de laagste gevoeligheid is 15. Standaard staat deze op 02.
4. Motion
Vink deze functie aan indien u de bewegingsdetectie wilt inschakelen voor dit kanaal.
5. Alarm
Selecteer N.O. / N.C. afhankelijk van uw installatie. Standaard staat deze uit.
6. Area
Klik ‘Edit’ om het bewegingsdetectie gebied in te stellen.
Er zijn 16 x 12 grids (vakken) per camera voor alle kanalen. Rode blokken weergeven het gebied waar niets
zal worden gedetecteerd terwijl de open vakken het gebied weergeven waarin beweging wel zal worden
gedetecteerd.
7. Privacy Mask
U kunt bepaalde gebieden in het zicht van de camera afschermen met de privacy mask.
Aantekening: U kunt 4 gebieden in het scherm invoegen.

Klik op een bestaand profiel en vervolgens op ‘Edit’ om deze aan te passen.

Mosaic Size

Kies hier de grootte van de privacy mask. Opties zijn: 8x8, 32x32 en
64x64.

Mosaic Color

Selecteer de kleur van de privacy mask

Transparency

Selecteer hier de transparantheid van de privacy mask. Opties zijn:
0%, 25%, 50% en 100%.

Mask Area

Klik op ‘Setup’ om een gebied in te stellen.

8. Internal Alarm (alleen voor geselecteerde modellen)
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een camera met ingebouwde bewegingsdetector is verbonden
met de DVR. U kunt de bewegingsdetector hier aan of uitschakelen.
9. Camera Guard
Deze functie is beschikbaar voor camera’s welke gemotoriseerd rondkijken. Tijdelijk word de Pan functie
uitgeschakeld van de camera en deze zal naar een preset gebied draaien wanneer Guard word geactiveerd
via EagleEyes.
Om gebruik te kunnen maken van deze functie moet u tenminste 1 preset punt en preset groep ingesteld
hebben op uw camera en u moet over EagleEyes beschikken.

Activeer ‘Guard Lock’, kies de preset groep en preset punt die u wilt bekijken en stel de tijd in hoe lang de
camera hiernaar moet blijven kijken. Een poging om de camera te draaien tijdens deze tijdsduur is niet
mogelijk wanneer ‘Guard’ via EagleEyes aan staat.

4.4.3 Alarm

1. Ext Alarm
Zet hiermee het geluid van het externe alarm aan of uit.
2. Int Alarm
Zet hiermee het geluid van het interne alarm aan of uit voor: Druktoets Zoemer, Video Verlies Zoemer,
Bewegings Zoemer, Alarm Zoemer en Harde schijf Zoemer.
Aantekening: Wanneer deze uit staat zal optie 3 t/m 7 niet werken ondanks dat deze aan zal staan.
3. Druktoets Zoemer
Hiermee zet u het geluid aan of uit van de toetsen van het voorpaneel van de DVR.
4. Video Verlies Zoemer
Hiermee zet u het geluid aan of uit wanneer u het beeld van een camera verliest.
5. Bewegings Zoemer
Hiermee zet u het geluid aan of uit wanneer er beweging is gedetecteerd.
6. Alarm Zoemer
Hiermee zet u het geluid aan of uit wanneer een intern alarm word geactiveerd.
7. Harde Schijf Zoemer
Hiermee zet u het geluid aan of uit wanneer de Harde Schijf zijn minimale capaciteit behaald heeft.
Deze stelt u in bij ‘Harde schijf bijna vol’.
8. Alarm tijd
Stel hier de alarmtijd in van de DVR in seconden. (5 / 10 / 20 / 40 )
9. Harde schijf bijna vol
Wanneer de Harde Schijf Zoemer aan staat kunt u hier de capaciteit instellen wanneer de DVR een signaal
moet geven. U kunt kiezen uit 5 / 10 / 15 / 20 GB.
10. HDD Overheat Alert
Selecteer hier de temperatuur die behaald moet worden wanneer uw DVR een signaal af moet geven.
11. HDD Failure Buzzer
Zet deze optie aan of uit zodat de DVR een signaal afgeeft wanneer de harde schijf niet goed functioneert.

4.4.4 Netwerk
Netwerk
- WAN word gebruikt om de DVR te verbinden met het netwerk en deze op afstand te kunnen bedienen
zolang het internet beschikbaar is.
- DDNS word gebruikt wanneer er een netwerkverbinding is

E-mail
Wanneer deze functie geactiveerd is en er doet zich een event voor, ontvangt de e-mail geadresseerde een
html-bestand met een link. Klik op de link om de DVR te openen en bekijk de opgenomen event.

1. SMTP server
Voer hier het SMTP server adres in die beschikbaar is gesteld door uw e-mail provider.
2. Port
Voer hier uw port nummer in die beschikbaar gesteld is door uw e-mail provider. Wanneer dit open word
gelaten zal standaard port 25 worden gebruikt.
3. Mail From
Voer hier het mailadres in die als afzender gebruikt zal worden.
4. SSL Encryption
Zet deze functie aan als uw e-mail SSL encryptie gebruikt om onrechtmatig toegang tegen te gaan.
5. Verify pasword
Sommige mail servers hebben een wachtwoord nodig om te verifiëren. Voer uw gebruikersnaam en
wachtwoord in.
6. User name / Password
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang te verkrijgen tot het ingevoerde e-mail adres
wanneer ‘Verify password’ aan staat.

Protocol

1. TCP Payload length / UDP Payload Length
Stel hier de payload lengte in van 10 ~ 10000.
Des te hoger de waarde, des te groter het data pakket en des te langer het duurt om de video weer te
kunnen geven.
Des te lager de waarde, des te kleiner het data pakket en is de kans groter dat u geen vloeiende beelden
heeft tijdens het bekijken.
EaZy
Deze functie word gebruikt om de recorder via EaZy networking op het netwerk te krijgen. Zie de Bijlage
voor meer informatie.

4.4.5 Display
1. Switch tijd scherm
Hier bepaalt u de tijd hoe lang het duurt om van kanaal te wisselen tijdens het wisselen van kanalen op uw
Hoofdmonitor.
2. Call screen duration
Hier bepaalt u de tijd hoe lang het duurt om van kanaal te wisselen tijdens het wisselen van kanalen op uw
Call screen monitor.
3. HDD Display Mode
Selecteer ‘Remaining Size’ om de resterende capaciteit weer te geven van de harde schijf.
Selecteer ‘Remaining Time’ om de resterende tijd van de harde schijf weer te geven.
Selecteer ‘Days kept’ om de resterende dagen van de harde schijf weer te geven.
4. VGA Uitgang
Selecteer hier of de VGA-uitgang als uw hoofdmonitor of als Call monitor moet werken. Standaard staat deze
op automatisch.
5. Composite output
Selecteer hier of uw composiet uitgang als hoofdmonitor of als Call monitor moet werken. Standaard staat
deze als hoofd monitor toegewezen.

6. 3D Denoise
Zet hier de functie van 3D Denoise aan of uit.
7. 2D Denoise
Zet hier de functie van 2D Denoise aan of uit.
8. Scherpte
Zet hier de scherpte van de display op laag/gemiddeld/hoog.
9. Call monitor Permit
Selecteer hier welke kanalen beschikbaar zijn voor de Call Monitor of selecteer alle kanalen voor
beschikbaarheid.

4.4.6 Opname

1. Handm Opname Actief
Zet hier de handmatige opname aan of uit.
2. Gebeurtenis Opname Actief
Zet hier de gebeurtenis opname aan of uit.
3. Tijd Opname Actief
Zet hier de tijd opname aan of uit.
4. Pre-Alarm Opname
Selecteer hier of u een pre-opname aan of uit wilt zetten.
Indien deze functie aan staat zal de DVR 8MB data voor een alarm/event waargenomen word beginnen met
opnemen.
5. Overschrijven
Zet deze functie aan om de harde schijf te overschrijven indien deze vol is.
De DVR zal 8GB van de oudste beelden overschrijven zodat u hier niets van merkt.
6. Keep Data Limit
Wijs de maximale opnamedagen van 1-31, waarna alle opgenomen gegevens zullen worden verwijderd, of
schakel deze functie uit.
7. Record Config
Klik op ‘Setup’ om in de opname instellingen te komen.
Voor meer informatie, zie Hoofdstuk 5.1.1

8. Substream Resolution
Selecteer de resolutie voor sub-streams: Frame / CIF
Sub-streams worden gebruikt voor het bekijken van de beelden via Mobiel of PC. Wanneer de bandbreedte
laag is, kiest u een lagere resolutie om de beelden vloeiend te kunnen bekijken, hoewel dit ten koste kan
gaan van de beeldkwaliteit.

4.4.7 Op Afstand
Aantekening: Deze functie word gebruikt wanneer de DVR een RS485 verbinding heeft en u hier een Speed
Dome Camera op heeft aangesloten. (PTZ camera)

1. Apparaat
Wanneer u een PTZ camera heeft aangesloten, zet u deze op PTZ.
2. ID
Voer hier het ID in van de camera ( 0 ~ 250 ) zodat dit kanaal met de camera zal communiceren.
3. Protocol
Selecteer hier het protocol van de camera. (Normaal / P-D / P-P / S-T / S-E.
4. Rate
Selecteer de baud rate van de verbonden camera.
Zorg ervoor dat deze overeenkomt, anders is de DVR niet in staat om de camera te besturen.
5. Interface
Selecteer ´RS485´ als de verbonden camera RS485 bekabeling gebruikt om stuursignalen te versturen.

4.4.8 IVS: De functies
Aantekening: Deze functie is alleen voor geselecteerde modellen.

Aantekening: Deze functie is alleen voor geselecteerde modellen. Voordat u gebruik maakt van IVS, wees er
zeker van dat de opnamefunctie aan staat op uw DVR.
IVS, Intelligent Video Surveillance, is de geavanceerde applicatie voor bewegingsdetectie maar heeft meer
precisie en is slimmer.
Het kan worden toegepast in verschillende situaties met 1 van de 3 modes: Flow Counting, Virtual Fence en
One Way.
Wanneer iemand de virtuele lijn (Virtual Fence) passeert, zal de opname starten:
Aantekening: Op deze DVR worden 4 kanalen ondersteund.

1) Camera: Selecteer het kanaal van de camera die u wilt gebruiken voor de IVS functie.
2) IVS Mode: Selecteer 1 van de 3 modes afhankelijk van uw omgeving:

Mode

Beschrijving

Flow Counting

Een virtuele lijn wordt geplaatst om passerende objecten te tellen

Virtual Fence

Een virtuele lijn wordt geplaatst en wanneer men deze passeert, zal een alarm
worden getriggerd.

One Way

Een virtuele lijn wordt geplaatst die van 1 kant gepasseerd mag worden.
Een alarm zal afgaan wanneer deze van de andere zijde gepasseerd word.

3) Display lijn: Selecteer om de detectie lijn weer te geven of niet.
4) Gevoeligheid: Stel de gevoeligheid van IVS in van 0 t/m 15. Des te hoger het nummer, des te gevoeliger.
5) Reset telling: Klik op ‘Submit’ om de telling een reset te geven en weer op 0 te beginnen.
6) Virtual Fence Gebied: Klik op ‘setup’ om de detective lijn voor IVS te tekenen, stel de richting in van links
naar rechts of van rechts naar links. Dit gebied is het detectiegebied van IVS.
Voor Tips en de werking van IVS verwijzen wij u naar Bijlage 6: Werking van IVS
7) Scene change: Selecteer ‘aan’ om een bewegings event te triggeren wanneer de camera verplaatst word
en het landschap dus wijzigt. Het icoon

zal worden uitgebeeld samen met het icoon voor beweging

8) Scene Change Level: Stel de gevoeligheid in voor de Scene Change naar Hoog, Middel of Laag.

IVS Toepassingen

Stap 1: Ga naar ‘Virtual Fence Area’ om een virtuele lijn te tekenen met de muis en beslis de detectie richting
door ‘Reverse’ te selecteren.

Stap 2: Klik op ‘Apply’ om de instellingen voor IVS af te ronden en terug te keren naar live beeld. Het IVSicoon
zal worden weer gegeven op de status bar. Klik hierop om de telling weer te geven links boven in
het scherm. Wanneer iemand door de detectielijn heen loopt, zal de DVR bepalen of de beweging ‘in’ of

‘out’ is en een telling bij het corresponderende kanaal erbij op tellen.

IN

OUT

Mensen die in tegenovergestelde richting als de pijl de virtuele lijn passeren.

Mensen die in dezelfde richting als de pijl de virtuele lijn passeren.

Stap 1: Ga naar ‘Virtual Fence Area’ om een lijn te tekenen met de muis en bepaal de richting door ‘Reverse’
te selecteren.

Stap 2: Klik op ‘Apply’ om de IVS instellingen op te slaan en terug naar het live beeld te keren.
Wanneer iemand de detectie lijn passeert, bepaalt de DVR of de beweging ‘IN’ of ‘OUT’ is.

Virtual Fence

One Way

Een Event word weggeschreven wanneer een object de detectie lijn passeert.
Het volgende icoon zal worden weer gegeven wanneer dit gebeurd:

Een event word weggeschreven wanneer een object in tegenovergestelde richting
de lijn passeert. Het volgende icoon word weer gegeven wanneer dit gebeurd:

4.4.9 IVS Statistieken

Klik op

om het Event zoekmenu te openen. Selecteer vervolgens ‘Statistic’.

Vul alle criteria in waar u naar wilt zoeken, klik vervolgens op ‘Submit’ om alle events in uw criteria weer te
geven.

Om te wisselen naar Maand of uur, klikt u op ´Day´ aan de onderzijde.
Om de statistieken in een staaf grafiek weer te geven, selecteert u ´chart´.

Lijst weergave

Grafiek weergave

4.4.10 Berichten - PushVideo
Aantekening: U kunt uw DVR instellen om pushberichten naar uw telefoon te zenden via EagleEyes.
Gebruik hierbij uw Alarm out aan de achterzijde van de DVR.
Sluit hiervoor uw Com aan op de Ground en sluit het N/O contact aan met het kanaal van de camera
waarvan u beelden wilt krijgen wanneer objecten de virtuele lijn passeren.

1) Reset alle Guard verbindingen.
Wanneer er meer dan 2 gebruikers de rechten hebben om Push Video te gebruiken op hun mobiele
apparaat de instellingen aanpassen, kan het verwarrend zijn om te weten wiens instellingen nu geactiveerd
zijn. In dit geval verwijdert u alle instellingen om deze opnieuw te kunnen configureren.
2) Guard trigger by
Specificeer welk alarm apparaat gebruikt moet worden wanneer ‘Guard’ is geactiveerd vanaf uw iOS of
Android toestel.
3) Alarm Type
Selecteer het externe alarm type ‘Alarm N.O., Alarm N.C. en ‘Intern Alarm’.
4) CH01 ~ 04
Voer de tekst in wat u op uw mobiele toestel wilt zien wanneer u een Push Video ontvangt. De Default is het
kanaal nummer.

Push Status
Voor u gebruik maakt van Push Status, zorgt u ervoor dat:
1: U een iOS of android telefoon of tablet heeft.
2: U een mobile netwerk heeft. (3G/4G of wifi)
3: U de mobiele app EagleEyes heeft geïnstalleerd op uw apparaat.
4: U EagleEyes juist heeft ingesteld om verbinding te hebben met uw DVR en dat u ‘Guard’ heeft
geactiveerd.

U krijgt een bericht met melding indien er iets aan uw apparaat mankeert. De meldingen zijn afhankelijk van
de opties die u heeft geselecteerd.

Stap 1: Zet de
balk achter ‘Action’ op aan.
Stap 2: Selecteer de meldingen die u wilt ontvangen op uw mobiele apparaat wanneer dit zich voordoet op
uw recorder.
Stap 3: Vink ‘Guard’ aan in EagleEyes en probeer een event te triggeren om te zien of deze werkt. Indien u
niets ontvangt, loop alle stappen nogmaals langs om te zien waar het fout gaat.

Message Mail
Aantekening: Voor e-mail notificaties, zorg ervoor dat u een e-mail account juist heeft ingesteld bij
‘Netwerk’
en vervolgens ‘E-mail’ om mail van uw DVR te kunnen ontvangen.
Vink deze functie aan, selecteer welke meldingen u wilt ontvangen en voeg uw e-mail adres toe.
Nu zult u een e-mail ontvangen met de geselecteerde problemen wanneer deze zich voordoen op uw DVR.

Video Mail
Aantekening: Voor e-mail notificaties, zorg ervoor dat u een e-mail account juist heeft ingesteld bij
‘Netwerk’ en vervolgens ‘E-mail’ om mail van uw DVR te kunnen ontvangen.

1) E-mail bij een event
Selecteer om een e-mail te ontvangen wanneer er zich een event voordoet.
2) E-mail via Guard
Selecteer om een e-mail te ontvangen wanneer zich een Push Video en Push Status voordoet.
3) Receiver
Klik op ‘Setup’ om hier de ontvanger of ontvangers in te voeren die een e-mail moeten ontvangen.
4) Content Type
Selecteer hier welk bestand u wilt ontvangen: Link of AVI.
Link: Hier zult u een HTML bestand ontvangen.
AVI: Hier zult u een bestand in .AVI formaat ontvangen.

Hoe bekijkt u een ‘Link’ Bestand.
Stap 1: Open het ontvangen HTML bestand.
Aantekening: U moet Internet explorer gebruiken en de ActiveX controls installeren alvorens u de bestanden
kunt bekijken.
Stap 2: Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op uw DVR. Selecteer hierna een kanaal
die u wilt bekijken.
Stap 3: Klik ‘Open’ om de download te starten en vervolgens te kunnen bekijken.

Voer hier uw gebruikersnaam en
wachtwoord in om in te loggen op uw
DVR

Klik hier om uw bestand te
downloaden en af te spelen

Afspeel paneel

Video FTP

1) Upload by event
Selecteer om event notificaties te ontvangen wanneer een event plaats vind.
2) Upload by Guard
Selecteer om alleen event notificaties van Push Video of Push Status te ontvangen.
3) User Name/Password/Server/Port/Directory
Voer hier de informative in die benodigd is voor FTP uploads.

4) Content Type
Selecteer welk type notificatie u wilt ontvangen: Link of AVI
Link: U ontvangt een HTML-bestand
AVI: U ontvangt een .AVI bestand

Hoe bekijkt u een ‘Link’ Bestand.
Stap 1: Open het ontvangen HTML bestand.
Aantekening: U moet Internet explorer gebruiken en de ActiveX controls installeren alvorens u de bestanden
kunt bekijken.
Stap 2: Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op uw DVR. Selecteer hierna een kanaal
die u wilt bekijken.
Stap 3: Klik ‘Open’ om de download te starten en vervolgens te kunnen bekijken.
Zie de afbeelding hiervoor wat u van een HTML-bestand kunt verwachten.

4.4.11 Joystick
Hier stelt u de instellingen in van de joystick indien u deze aansluit.
De snelheid is hier naar eigen wijze in te stellen.

