Camerabeelden terugkijken
1. Zet de monitor aan (zijkant rechts)
2. Pak de muis
3. Toets rechter muisknop en selecteer “afspelen”

Search / Afspelen

4. Klik met linker muisknop pijltje naar beneden en selecteer:
Selecteer uw persoonlijke gebruikersnaam:

Selecteer uw login : ………

5. Voer Passwoord in: ………..

6. U komt in het afspeel menu
7. Selecteer met de linkermuisknop de datum in de kalender door te klikken (op de vetgedrukte
data staan opnames)
8. Selecteer de camera’s die je wilt zien
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9. Ga vervolgens met de muis naar de tijdsbalk en druk op een tijdstip. De beelden worden
automatisch afgespeeld.

Opname
10. Onderaan in de tijdbalk ziet u de groene markeringen, deze staan voor opnames. Rechts
onderin kun je tijdsbalk vergroten van 24 u naar 2 uur naar 1 uur en naar een half uur.
11. Dubbelklik op een beeld: is vergroten van het beeld.
12. Verder werkt het als een videorecorder met pauze en terugspoelen.

13. Klaar met kijken… druk op de stopknop.
14. Terug naar live kijken … druk op rechter muisknop.

Intelligent zoeken:
Indien bijvoorbeeld een auto vermist wordt. Kijk ieder heel uur. Ineens zal auto weg zijn. vervolgens in
dat uur zoeken op kwartier.

Back-up maken
1. Vul eerst de inventarisatielijst in!
2. Ga met rechter muisknop naar hoofdmenu
3. Ga met de muis naar Back-Up en klik op de linker muisknop
4. Plaats een lege USB stick in het apparaat
5. Selecteer startdatum – starttijd
6. Selecteer einddatum – eindtijd
7. Selecteer de camera’s en toets op ADD/toevoegen

Selecteer
camera

8. Back up alleen wat je nodig hebt. Teveel beeld informatie kost veel geheugen.
9. Controleer of geheugenstick groot genoeg is anders stap herhalen.
10. Selecteer DAV bestand.
11. Systeem geeft automatisch aan wanneer hij klaar is.
12. Met de rechtermuisknop ga je uit het menu.

