
Verkorte Handleiding CCTV systeem // Smart PSS 

 Zet de TV aan 

 Zet de computer aan 

 
 Dubbel klik beeldscherm, log in gebruikersnaam met wachtwoord …………. 

 Dubbel klik icoon smartPSS 

 Klik op live view 

 Klik op links onderin op view (op foto staat bekijken)    

 Dubbel klik op hallen // beeld wordt automatisch gevuld met de voorkeur centrale entree + 

lift 

 Afsluiten live view beeld, klik op het kruisje van live view  (deze komt tevoorschijn wanneer 

je met je muis hier naar toegaat.

 
 Toevoegen camera’s hallen, klik op + naast live view 

 Klik op live view  

 Klik links onderin op view (op de foto staat bekijken)  

 Dubbel klik op gang // beeld wordt automatisch gevuld met de bergingen en parkeer voor 

links 

Sluit ’s avonds de computer af en zet de tv uit. 

 

Terugkijken 

 Klik op (afhankelijk waar je bent op +)  play back (sluit live view altijd af ivm snelheid)

 



 Selecteer de juiste camera van de juiste flat. Advies is om terug te kijken op 1 camera. 

 in mijn voorbeeld foto staan andere objecten) 

 Vouw de juiste locatie uit door op het pijltje voor de locatie te klikken

 
 Klik op de gewenste camera 

 Ga naar de gewenste start datum en start tijd  

 Klik op de bovenste datum, nu komen er twee kalenders, geef de juiste datum aan (geen 

foto) 

 Klik op search (op de foto zoeken) 

 



 De tijdsbalk wordt gevuld met opnames. Groen is continu opname en gele streepjes zijn de 

bewegingsmomenten.

 
 Klik op play toets en de opnames worden afgespeeld 



 Dubbel klik op het beeld dat wordt afgespeeld en deze zal uitvergroot worden naar 1 beeld

 



 Back up van beelden, ga naar de gewenste begintijd, neem 1 minuut eerder en klik op het 

schaartje 

 
 Je kunt met de rode stipjes schuiven naar de gewenste tijdstippen (begintijd en eindtijd) 

 Klik nogmaals op het schaartje en het volgende komt te voorschijn

 
 Klik op search, kies het juiste pad waar je het wilt wegschrijven, voorkeur bureaublad mapje 

back up, voeg nieuwe map toe zodat je niet alles door elkaar gooit (rechter muisknop en map 



toevoegen en benoemen) zie voorbeeld foto

 
 Kies op exportformaat en selecteer origineel formaat (onderste) 

 



 Zorg ook dat exporteer smart player aangevinkt is. Het afspeel programma wordt mee 

gestuurd, klik op opslaan, nu krijg je een pop up met de voortgang van de back up

 

 

Overdragen aan de politie, zet de usb stick in de pc (voorzijde) en kopieer het bestand naar de juiste 

driver. 

 

 

 


