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De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de 
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van, 
niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanningen" in het product. 

 
Dit uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te 
waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings-en 
onderhoud (service) instructies in de handleiding bij het apparaat. 

 
Alle loodvrije producten aangeboden door het bedrijf voldoen aan de eisen 
van de Europese wet op de Restriction of Hazardous Stoffen (RoHS) richtlijn. 

 
De doorgestreepte container symboliseert dat binnen de Europese Unie het 
product apart         moet worden ingezameld op het einde van de 
productlevensduur. Dit geldt voor uw product en eventuele randapparatuur 
gemarkeerd met dit symbool. Bied deze producten niet aan als huisvuil. Neem 
contact op met uw lokale dealer voor de procedures voor de recycling van 
deze apparatuur. 

 
  Dit apparaat is vervaardigd om te voldoen aan de eisen radio-interferentie. 
 
OPMERKING:  
 
De informatie was huidig op het moment van uitgave. We hebben het recht om op elk 
tijdstip de inhoud te veranderen of te verwijderen. We garanderen niet of nemen een 
juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of 
bruikbaarheid van deze handleiding. Voor de feitelijke weergave & Operatie, verwijzen wij u 
naar uw DVR in de hand. De inhoud van deze handleiding is onderhevig aan verandering 
zonder kennisgeving. 

Pas op! 
 
Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel het apparaat niet bloot aan regen 
of vocht. Sluit alleen een voeding aan op het apparaat zoals op het label staat aangegeven. 
Het bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor schade dankzij onjuist gebruik.  

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

PAS OP 

Risico voor 

Elektrische schok 
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Het product en bedrijfsnamen die hierin vermeld worden kunnen de geregistreerde 
handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren. 
 
Aarde 
 
Dit is een Safety Class 1 product (voorzien van een beschermende aarding grond opgenomen 
in het stopcontact). De stekker wordt alleen ingevoegd in een contactdoos voorzien van een 
bescherd aarde contact. Elke onderbreking van de beschermende dirigent binnen of buiten 
het instrument is waarschijnlijk het instrument gevaarlijk te maken. Opzettelijke 
onderbreking is verboden. 
 
Water en Vocht 
 
Stel het product niet bloos aan druppels of spatten. Zet nooit een met vloeistof gevuld 
voorwerp boven op het apparaat.  
 
MPEG4 Licentie 
 
Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licentie VOOR HET 
PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIELE GEBRUIK VAN een consument voor (i) ENCODING 
VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 visuele standaard 
( "MPEG-4 VIDEO") EN / OF (ii) decoderen van MPEG-4 VIDEO DAT IS GECODEERD DOOR EEN 
CONSUMENT DIE IN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN / OF IS 
VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VIDEO LICENTIE IS TOEGESTAAN DOOR MPEG LA TE 
VOORZIEN MPEG-4 VIDEO. GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET ZIJN VOOR ENIG ANDER 
GEBRUIK. Aanvullende informatie, waaronder informatie 
Voor promotionele interne of commerciële doeleinden en de vergunning kan worden 
verkregen VIA MPEG LA, LLC. ZIE 
HTTP: / / WWW.MPEGLA.COM. 
 
GPL Licentie 
 

Dit product bevat codes die zijn ontwikkeld door Third-Party-bedrijven en die 
onderworpen zijn aan de GNU General Public Licentie ( "GPL") en de GNU Lesser 
Public Licentie ( "LGPL"). 
De GPL-code gebruikt 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 op de Linux Kernel, evenals een aantal nieuwe 
commando's, en sommige hulpmiddelen te krijgen in de code. De codes worden op 
de FTP-site, en kunt u downloaden vanaf de volgende site of u 
verwijzen naar uw dealer: 
ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV074/ 

 
 
 
 

http://www.mpegla.com/
ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV074/
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1.1 Inhoud van het pakket 
 

 16 Kanaals/ 8 Kanaals model 
 

 DVR      
 Afstandsbediening 
 Adapter & snoer 
 25 pin DSUB Connector 
 HDD Schroeven (als de HDD nog niet is geplaatst door de leverancier) 
 Handleiding voor de Afstandsbediening 
 CD Handleiding 
 USB muis  

 
 4 Kanaals model 

 
 DVR 
 Afstandsbediening 
 CD handleiding 
 HDD schroeven (als de HDD nog niet geplaatst is door de leverancier) 
 Handleiding voor de afstandsbediening 
 Adapter & snoer  

 

1.2 Voorpaneel 
LED Indicator 

 
Power : de DVR is aangezet. 

 
HDD: is aan het opnemen of uitlezen. 

 
Alarm: Een alarm is geactiveerd (alleen geselecteerde modellen). 

  
Timer: Timer opname is aan. 

 
Play: Onder terugspoel status. 

 
Menu 
Druk om in het hoofdmenu te komen. 
 
Enter 
Druk om de instelling te bevestigen. 

Voor het in gebruik nemen van de DVR  
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List 
Om snel te zoeken in een lijst met opnames, druk om de evenementen lijst weer te geven. 
Druk om “enter” om het geselecteerde bestand af te spelen. 
 
Play 
Druk om de opgenomen video af te spelen.  
 
Slow 
Als u in de terugspoel status bent, druk deze knop in om rustig terug te spoelen.  
 
Zoom 
Druk deze knop in om het beeld te vergroten in de live- of terugspoelstatus.  
 
SEQ 
Druk om de Call monitor functie in te schakelen. Druk nog een x om deze uit te schakelen.  
 

 
Druk om het 4 kanaal display te tonen. 
 
Power 
Druk deze lang genoeg in om je DVR in of uit te schakelen.  
 
OPMERKING: Onder het opnemen druk dan nooit uw DVR uit, stop daarom altijd eerst met 
opnemen.  
 
OPMERKING: Om zeker te weten dat uw DVR correct werkt, is het aangeraden om een 
noodstroomvoorziening te gebruiken. 
1~4  Druk op één van deze cijfers om een te laten zien.  
 
Druk op 1 van deze knoppen om de cursor omhoog/omlaag/links/rechts te                                        
verplaatsen. Onder terugspoel modus kunt u hiermee de opname op       
        pauze/stop/terugspoelen/vooruitspoelen zetten. Met de instellingen gebruikt u   
        omhoog/omlaag om de instelling te veranderen.    
 
Audio (slow+zoom) 
Druk op “slow” en “zoom” tegelijkertijd om de live geluiden mee af te spelen. 
 

PTZ (SEQ + ) (alleen geselecteerde modellen) 

Druk op “SEQ” en “ ” tegelijker tijd om de PTZ mode te activeren of uit te zetten.  Om de 
PTZ hoek aan te passen druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om 
Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te gaan.  
 
USB Port  
Om snel een back-up te maken kunt u hier een USB Flash Drive instoppen ook kunt u 
hiermee het systeem updaten.  
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Druk op deze knop om de DVD Writer open of dicht te maken. (Alleen de modellen met 
een brander)  
 
OPMERKING: Het is niet toegestaan om 2 muizen of 2 usb sticks op het voorpaneel 
aangesloten te hebben.  
 
Voor de lijst met toegestane USB sticks word u verwezen naar Appendix 2 op pagina …. 

 

1.3 Achterpaneel 
 
75 Ω / Hoge impedantie  
Als u een loop functie gebruikt word u aangeraden om, om te schakelen naar hoge 
impedantie. Gebruikt u geen loop functie wordt u aangeraden om te schakelen naar 75Ω 
 
Video in: Sluit hier de connector van een camera aan.  
Video Loop: Video output connector (alleen geselecteerde modellen) 
 
OPMERKING: De DVR zal automatisch de camera herkennen, zorg daarom dat u altijd de 
camera’s juist hebt aangesloten. Zorg er ook voor dat de voeding goed is aangesloten. Dit 
alles voordat u de DVR aanzet.  
 
Audio in:  
Sluit hier uw audio connector van de camera aan, als de camera audio ondersteunt.  
 
OPMERKING: Als u de opnames met audio wilt opslaan op een schijf, ben er dan wel bewust 
van dat het videobeeld van Kanaal 1 opgenomen wordt met het geluid van Audio input 1. 
Zorg er daarom altijd voor dat u de camera’s goed aansluit.  
 
Audio out: 
Sluit hier een speaker aan met 1 mono audio output. 
 
OPMERKING: Om te weten te komen hoeveel audio uitgangen uw DVR heeft, zult u de 
specificaties moeten raadplegen. 
 
Monitor: 
Sluit hier uw monitor aan. 
 
OPMERKING: Als u VGA en Monitor heeft aangesloten, kunt u op links drukken (‹) waardoor 
u het beeld via de monitor uitgang laat weergeven. Voor details kunt u “4.5 Video output 
aanpassen” raadplegen op pagina 23 en om het beeld via de VGA uitgang te laten 
weergeven dient u op rechts te drukken(›). 
 
CALL: (alleen voor de geselecteerde modellen) 
Sluit dit aan uw monitor voor een opeenvolgend beeld.  
 
VGA: 
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Sluit hier direct uw monitor op aan.  
 
IR:  
Sluit hier uw IR ontvanger verlengkabel aan.  
 
External I/0: 
Sluit hier uw externe apparatuur op aan zoals: Alarm en Speed Dome Camera’s 
OPMERKING: Voor gedetailleerde pin configuratie verwijzen we u door naar appendix 6 op 
pagina….  
 
LAN:  
Sluit hier u internetkabel op aan.  
 
DC 19V: 
Sluit hier uw voedingsadapter op aan.  
 

Aan/uit schakelaar: 
Schakel naar I om de DVR aan te zetten en naar O om de DVR uit te zetten. 
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Voordat u de DVR aanzet moet u er zeker van zijn dat de harde schijf is aangesloten als dat 
van toepassing is en op zijn minst 1 camera voor details lees het volgende hoofdstuk.  
 
OPMERKING: De DVR zal automatisch de camera herkennen, zorg daarom dat u altijd de 
camera’s juist hebt aangesloten. Zorg er ook voor dat de voeding goed is aangesloten. Dit 
alles voordat u de DVR aanzet.  
 

2.1 SATA HDD installatie 
 
Een harde schijf moet geïnstalleerd zijn voordat u de DVR aanzet. Doet u dit niet en doet u 
dat tijdens het draaien van de DVR heeft u een grote kans dat uw harde schijf het begeeft.  
 
OPMERKING: Het is aanbevolen om alles van de harde schijf te verwijderen als de datum en 
tijd goed ingesteld zijn. Zo voorkomt u een verwarring van datum en tijd in de opgenomen 
data. Voor details verwijzen wij u door naar “5.6.4 Verwijder alle HDD data” 
 
Voor de 16- en de 8 kanaalsrecorders: 
 
Stap 1: schroef de schroeven los die de kap van de DVR bevestigen. 
 
Stap 2: Er zijn 2 HDD brackets zoals u hieronder ziet op de foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1 De HDD op de eerste bracket installeren: 
 
Schroef de bracket los, zorg dat de 4 gaten van de HDD op de juiste gaten van de bracket 
zitten. Dat wil zeggen de aansluitingen naar het achterpaneel gericht en het etiket van de 
HDD naar boven. Nu kunt u 4 schroeven in de HDD schroeven waardoor de HDD vast komt te 
zitten aan de bracket. Sluit nu de kabels aan van de HDD ( de voedingskabel en de datakabel) 
Heeft u dit alles gedaan, kunt u de bracket terug schroeven in de DVR en de kap op de DVR 
schroeven als er maar één HDD in hoeft. Moeten er meerdere in leest u dan het volgende 
stuk.  
 

Aansluiting en setup  



11 
                           

Augustus 2010 

© AVtech Nederland – www.av-tech.nl  

2-2 De HDD op de 2de bracket installeren: 
 
Sluit de voedings en de data kabel aan. 
Uiterst belangrijk! Zorg ervoor dat de voedingskabel achter de DVD voedingskabel zit, zo 
voorkomt u een aanraking tussen kabel en ventilator. Zoals u hieronder ziet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schroeft u nu de HDD vast zoals bij 2-1 beschreven staat. 
 
OPMERKING: Om de DVD Brander te installeren verwijzen wij u door naar Appendix 7 DVD 
brander installatie op pagina ….  
 
Stap 3: Schroef de kap er weer op met de schroeven die u in stap 1 heeft losgedraaid.  
 
Voor de 4 kanaalsrecorder: 
 
Stap 1: Schroef de kap van de DVR. En vind de 2 opstaande brackets die zijn gemonteerd op 
de basis van het model.  
 
Stap 2: Sluit de HDD aan op de voedings – en datakabel. 
 
Stap 3: Zorg er voor dat het etiket naar boven gericht is. En zorg ervoor dat de HDD tussen 
de 2 brackets ingeschroefd word.  
 
Stap 4: Schroef alle schroeven weer terug die u in stap 1 er uit gedraaid heeft.  
 

2.2 Camera installatie 
 
De camera’s moeten aangesloten zijn voordat u de DVR opstart. De camera’s moet u op de 
inputs aansluiten voor gedetailleerde aanwijzingen kijkt u terug op “1.3 Achterpaneel”. 
 
2.2.1 Standaard camera installatie: 
 
OPMERKING: voor de gedetailleerde camera installatie verwijzen wij u naar de installatie 
handleiding van de camera.  
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Aansluiting op de DVR video input: 
Sluit de video output van de camera aan op de video input van de DVR doormiddel van een 
coax kabel of RCA kabel met BNC connectoren. 
 
Aansluiten op de DVR audio input:  
Sluit de audio output van de camera aan op de audio input van de DVR doormiddel van een 
coax kabel of RCA kabel met BNC connectoren. 
 
Aansluiting op de voeding: 
Sluit de camera aan op de juiste voeding en zorg ervoor dat de voeding op het voedingsnet is 
aangesloten(230V) 
 
2.2.2 PTZ camera installatie: 
In de volgende beschrijven gebruiken we ons eigen merk als voorbeeld.  
 
Om de DVR in te stellen zodat hij uw PTZ camera beheert verwijzen wij u door naar “5.5 PTZ 
Camera instellen”. Voor gedetailleerde instellingen verwijzen wij u door naar de handleiding 
van de PTZ camera.  
 

RJ11 Kabel 

RS485-A: Rode draad 
RS485-B: Groene draad 

 
De RJ11 Kabel is niet inbegrepen bij het totale verkoop pakket! 

 
Stap 1: Zorg voor een RJ11 Kabel met de juiste lengte tussen uw connectie.  
  

Verschillende RJ11 connector kan een andere kabel layout hebben, als u de PTZ niet 
kunt beheren als u hem heeft aangesloten moet u hem andersom aansluiten.  

 
Stap 2: Verwijder de isolatie van 1 kant van de kabel zodat u alleen 2 stukjes koper overhoud             
voor verdere installatie. Waarvan u nog wel kunt zien of het de rode of de groene draad is.  
 
Stap 3: Twist de RS485 A en 485 B kabels van de kabel en de PTZ camera aan elkaar, voor 
een solide connectie raden wij u aan om het te solderen en te beschermen met tape of 
krimpkous.  
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Stap 4: Sluit het andere eind van de kabel aan op de DVR (De RJ11 connector)  
 
Voor de DVR pin configuratie verwijzen wij u door naar bijlage 6 Pin configuratie op pagina 
59 
 
Stap 5: Stel de PTZ camera in. 
Ga naar geavanceerde configuratie  Remote 
a)Zet het apparaat op PTZ 
b)Stel het ID in, standaard is het ID ingesteld op “000” 
c) Selecteer het protocol op “Normaal” 
d) Stel de baudrate in, standaard is deze ingesteld op 2400 
 

Geavanceerde configuratie 

 

Camera 
Detectie 
Alarm 
Netwerk 
SNTP 
Display 
Opname 
Remote 

 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8  CH9  CH10 CH11 <  > 

Apparaat  PTZ  

ID 000 

PROTOCOL Normaal  

RATE 2400 

 

  

Exit 

 

2.3 DVR Opstarten 
 
De DVR dient alleen met de juiste voeding gebruikt te worden, de details staan op het label 
van de DVR. Als u spanning heeft zult u een LED zien oplichten. 
 
OPMERKING: Voordat u de DVR aanzet zorg ervoor dat de camera’s zijn aangesloten zowel 
op de DVR aangesloten als op de voeding.  
 
OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat de DVR correct en continue werkt, raden wij u aan 
om er voor te zorgen dat deze een voeding heeft die niet uitvalt, zo zorgt u ervoor dat er 
altijd word opgenomen. Zorg er dan wel voor dat de camera’s ook op die voeding zitten. 
 

2.4 Datum en Tijd instellen 
 
Voordat u gaat opnemen zorg ervoor dat de datum en tijd correct ingesteld staan. Zo 
voorkomt u verwarring met data en tijd.  
 
OPMERKING: Verander niet de datum en tijd tijdens het opnemen, doet u dit wel krijgt u 
een verwarring van datums en tijden, zo kunt u nooit correct de dag die u wil zien snel en 
gemakkelijk opzoeken. Verandert u de datum en tijd wel i.v.m. winter en zomertijd word u 
aangeraden om de HDD helemaal te formatteren.  
 



14 
                           

Augustus 2010 

© AVtech Nederland – www.av-tech.nl  

OPMERKING: Start u voor het eerst de DVR op, laat hem op zijn minst 48 uur draaien als de 
tijd en datum goed is ingesteld, zo kan de DVR d.m.v. een batterij de datum en tijd 
onthouden als er een stroomuitval is. Hoe u deze batterij kunt vervangen staat beschreven 
in bijlage 5 Batterij vervangen op pagina 58 
Druk op het rechtse pijltje om het wachtwoord in te voeren, standaard is dit wachtwoord 

“0000”. Heeft u dit gedaan zal de status veranderen van  (vergrendelt) naar  
(administrator). Daarna rechterklik om het hoofdmenu te tonen, selecteer “snel start”  
“Tijd instellen”, nu kunt u het correct instellen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Formatteren harde schijf 
 
Wij raden u aan om eerst de harde schijf te formatteren voordat u begint met opnemen.  
 
Rechterklik om het hoofdmenu te tonen, daarna selecteer, “Systeem” “Systeem 
info””Wis HDD”. De DVR zal opnieuw opgestart worden als het formatteren voltooid is.  
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2.6 Wachtwoord instellen 
 
Rechterklik om het hoofdmenu te tonen selecteer, “Systeem” “Systeem info” om het 
wachtwoord te veranderen.  
 
* Het wordt sterk aangeraden om het wachtwoord tijdens de installatie direct aan te passen in een 
persoonlijke code! Behoud deze code enkel voor u zelf.  
 
Er zijn 2 gebruikersniveaus ADMIN & Gebruiker. Voor details verwijzen wij u door naar “4.4 
gebruikersniveau aanpassen” op pagina 23 
 

 
 
 
 
 

3.1 aansluiten van de USB muis 
Sluit uw muis aan op een van de USB poorten op het voorpaneel. Als de muis goed is 

verbonden zult u in het scherm een muisicoon zien verschijnen ( ) dit duid aan dat de 
muis functioneert. Beweeg uw muis om in het wachtwoord scherm te komen. Standaard is 

dit wachtwoord “0000”. Heeft u dit gedaan zal de status veranderen van  (vergrendelt) 

naar  (administrator). Nu zal de Snel start menu balk aan de zijkant van het scherm 
verschijnen.  
 
OPMERKING: Er zijn 2 gebruikersniveaus ADMIN & Gebruiker. Voor details verwijzen wij u door naar 
“4.4 gebruikersniveau aanpassen” op pagina…….   

 
 

3.2 Snel menu 

GUI Display met USB muis bediening 



16 
                           

Augustus 2010 

© AVtech Nederland – www.av-tech.nl  

 
Klik op het pijltje zoals u ziet op de vorige pagina om het snel menu te voorschijn te laten 
komen. Is het menu te voorschijn gekomen ziet u de 5 volgende dingen.  
 

 
 

 Klik hierop om het kanalen wisselen paneel te laten zien. Voor details verwijzen wij u 
door naar “3.2.1 Kanalen wisselen” op pagina 16 
 

 Klik hierop om naar het terugspoel menu te gaan. Druk vervolgens op play ( ) om 

het laatst opgenomen evenement af te spelen. U kunt ook op klikken om de lijst te 
openen met opgenomen bestanden. Voor details verwijzen wij u door naar “4.3 
Terugspoelen” op pagina 21 
 

 Ga eerst naar het kanaal dat u wilt bekijken en druk op  om in te zoomen. Om uit 
deze modus te stappen klik op het kruisje.  
 

Klik hierop om het audio kanaal te kiezen dat u wilt beluisteren, alleen de live kanalen 
kunt u beluisteren, in terugspoel modus kunt u live en terugspoelen beluisteren.l 
 

 Klik om de PTZ mode te laten verschijnen. Voor details verwijzen wij u door naar “3.2.2 
PTZ controle paneel” 
 
3.2.1 Kanalen wisselen 
 

Klik op  in het snel menu om het volgende paneel te laten verschijnen: 
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1~16 Video Kanaal nummer  

 
Opeenvolgend display  Druk hierop en hij zal elk 

beeld full screen laten zien 
beginnend bij kanaal 1. Als 
deze functie geactiveerd is 
zal het icoontje verschijnen 
in het beeld.  

 
4 display Druk hierop om 4 kanalen te 

laten zien. 

 
9 display druk hierop om 9 kanalen te 

laten zien.  

 
16 display Druk hierop om 16 kanalen 

te laten zien.  

 
3.2.2 PTZ Controle paneel 
 
Opmerking: In het PTZ controle mode is het zogeheten “hot Point” een punt waarop de PTZ 
camera altijd zal terugkeren.  
 

Klik op  om het PTZ controle paneel te laten verschijnen zoals hieronder: 
 

 
 

 Camera menu Als u hierop drukt komt u in 
het menu van de camera, 
voor details raadpleeg de 
handleiding van uw camera. 

 Enter Hiermee bevestigt u uw 
instellingen en kunt u 
diverse submenu’s ingaan.  
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Omhoog/Omlaag/Links en 
Rechts 

Hiermee kunt u door het 
menu bladeren. 

 Zoom in /out Max  Hiermee kunt u op zijn max 
inzoomen en ook weer 
uitzoomen. 

 zoom in / out  Hiermee kunt u inzoomen en 
uitzoomen.  

               
Focus dichtbij/ver weg Hiermee stelt u hem scherp. 

 Auto mode Hiermee activeert u de 
automatische functie, voor 
het in gebruik nemen dient u 
deze wel in te stellen voor 
details verwijzen wij u door 
naar de handleiding van de 
camera. 

 Preset punt Klik hierop om naar het 
startpunt van de camera te 
gaan.  

 

3.3 Hoofdmenu 
 
Rechtse pijltje om het menu zowel te openen als te sluiten. Voor details over het hoofdmenu 
verwijzen wij u door naar Appendix 4 hoofdmenu structuur. 
 

 
 

 Snel start: 
Klik hierop om het display, datum en tijd in te stellen. 
 

 Datum instellingen: 
Hiermee word u zomer en wintertijd ingesteld.  
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Systeem: 
Hiermee stelt u het systeem in.  
 

Evenementen informatie: 
Hiermee kunt u een evenement zoeken in de evenementen lijst. 
 

 Geavanceerde instellingen: 
Hiermee kunt u diverse dingen instellen zoals: Camera, Detectie, Alarm, Netwerk,SNTP 
Display, Opnemen en op afstand.  
 

 Schema instellingen: 
Hiermee kunt u instellen dat u wilt opnemen op bepaalde dagen en tijden.  
 
 
 
 
 

4.1. Live pagina 
 
Afhankelijk van welke DVR u heeft, kunt u het scherm hieronder zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basis Bediening  

Datum en Tijd Status 

Beschikbare HDD 

ruimte 

Opnemen Beweging 

Naam van het 

kanaal 
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Icoon Functie Icoon Functie 

 

Toetsen vergrendeld 

 

Toetsen niet vergrendeld 

 

3de live audio kanaal 

 

4de live audio kanaal  

 

3de playback audio kanaal 

 

4de playback audio kanaal 

 

Digitale zoom ongeselecteerd 

 

HDD overschrijven 

 Opnemen 

 

Alarm (alleen geselecteerde 
modellen)  

 
 

Icoon Functie Icoon Functie 

 

1ste Live audio kanaal 

 

2de live audio kanaal 

 

1ste playback audio kanaal 

 

2de playback audio kanaal 

 

Geen audio geselecteerd 

 

Digitale zoom mode 

 

Timer opname 

 

Beweging 

 

Icoon Functie Icoon Functie 

 
Niet verbonden met netwerk 

 
PTZ mode geactiveerd 

 USB Muis 
 

Operator 

 
Administrator 

 
Tijd opname 

 
Verbinding met het netwerk 

 
LAN aangesloten 

 
USB stick aangesloten 

 
Geen USB aangesloten 

 Opeenvolgend weergeven   

 

4.2 Opname Icoon  
 
Handmatig opnemen: 
Standaard is dit ingesteld op opnemen, als het goed is ziet u het opname icoon verschijnen 

in het beeld. ( ) 
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Evenementen opname: 
Hij begint met opnemen als er beweging is of er een alarm afgaat waarop de volgende 

icoontjes verschijnen, beweging:  , alarm: . 
 
Tijd opname: 
Als u een tijd heeft ingesteld zult u precies op die tijd een icoon zien verschijnen (        ) Dat 
wil zeggen dat het geactiveerd is.  
 
HDD Overschrijven: 
Standaard staat deze functie aan. Als deze functie inderdaad aanstaat zult u dit icoontje zien 

verschijnen: . 
 

4.3 Terugspoelen 
 

Klik op het  in het snel menu, om het terugspoel paneel te laten verschijnen. Drukt u 
nog een keer op dit icoon zal hij het laatst opgenomen bestand gaan afspelen. Klikt u op 

dan zal er een lijst met opgenomen bestanden verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: Er moeten op zijn minst voor 8192 beeldjes zijn opgenomen, is dit niet het 
geval zal het terugspoelen niet goed werken. Bijv. als de IPS is ingesteld op 30  dan is de 
gemiddelde opneem tijd 273 seconden (8192 beeldjes/30IPS).  
 
OPMERKING: Tijdens het terugspoelen word de afbeeldinggrote weergegeven ( FRAME, 
FIELD of CIF). 
 
 
 
 
 

Bediening 

Afspeel vordering  

Afspeellijst 

  

Sluiten 

  
Informatie 
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4.3.1 Terugspoel bediening 
 

 
Snel vooruit Klik hierop om de vooruitspoel snelheid naar 4x te 

brengen, klik 2x voor 8x etc. het maximale is 32x. 

 
Snel achteruit Klik hierop om de vooruitspoel snelheid naar 4x te 

brengen, klik 2x voor 8x etc. het maximale is 32x. 

 

Play / pauze Klik om het laatste beeldje af te spelen, klik nog een 
keer om het te pauzeren. In het pauze menu kunt u 

hier op klikken: zo kunt u 1 frame vooruit, klikt 

u hierop:  zo gaat u 1 frame terug.  

 
Stop Klik om te stoppen met terug te spelen. 

 
Langzaam terugspelen klik 1x om ¼ terugspeel snelheid te hebben en 2x 

voor de 1/8 terugspeel snelheid. 

 

Vorig/volgend uur  Klik hierop om een uur verder / terug te gaan.  

 
4.3.2 Evenementen zoeken 
 

Klik op  om snel een evenement te zoeken er zijn verschillende soorten evenementen: 
Beweging, Opname’s, Alarm en Tijd u kunt ook een volledige lijst kiezen daarin staan alle 
evenementen bij elkaar.  
 
U kunt ook een bepaald tijdsbestek afspelen. U selecteert snel zoeken voert de tijden in 
waartussen u wilt kijken. Hij zal de clip tussen die tijd afspelen.  
 
4.3.3 audio terugspelen 
 

In de terugspeel modus kunt u zo vaak als nodig is op dit icoon klikken:  om de audio te 
horen van de kanalen.  
 

 
live audio kanaal 1 ~ 4 (icoon in 
het wit)  

Terugspeel audio kanaal 1 ~ 4 
(icoon in het geel)  

 

Geen audio geselecteerd   

 
OPMERKING: Als u de opnames met audio wilt opslaan op een schijf, ben er dan wel bewust 
van dat het videobeeld van Kanaal 1 opgenomen wordt met het geluid van Audio input 1. 
Zorg er daarom altijd voor dat u de camera’s goed aansluit.  
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4.4 Gebruikersniveau aanpassen 
 

In de vergrendel mode ( ), beweeg uw USB muis zodat het wachtwoord invoer scherm 

tevoorschijn komt. Er zijn 2 gebruikersniveaus: Administrator ( )  en Operator ( ) als 
u het wachtwoord van de administrator invoert zal ook dat icoontje in het scherm 
verschijnen. Bent u als deze gebruiker ingelogd kunt u alles veranderen, standaard is dit 
wachtwoord “0000” 
 
Als u als operator het menu ingaat zal er dit icoontje verschijnen in het scherm. U bent als 
deze gebruiker niet gepermitteerd om in het hoofdmenu te komen. U kunt deze gebruiker 
instellen in het hoofdmenu bij: “Systeem  geavanceerd” 
 
Om tussen deze 2 niveaus te wisselen moet u op het icoontje klikken waardoor u weer naar 
de vergrendel modus gaat nu kunt u het wachtwoord van het gewenste niveau intypen.  
 

4.5 Video output aanpassen 
 
Het is niet toegestaan om de video uitgang gelijktijdig te hebben aangesloten op een CRT 
monitor (aangesloten op ”monitor”) en LCD monitor ( aangesloten op “VGA”) 
 
De video uitgang is standaard ingesteld op “automatisch”dat betekent dat de DVR zelf een 
uitgang herkend maar sluit u op allebei de uitgangen iets aan zal hij voor de VGA gaan. 
 
Hoe stelt u de video uitgang in: 
 
Om er voor te zorgen dat het beeld via de monitor uitgang gaat zult u op het linkse pijltje 
moeten drukken. 
 
Om het beeld via de VGA uitgang te laten gaan zult u op het rechtse pijltje moeten drukken. 
  
De instelling is geactiveerd als u een korte piep hoort.  
 
OF: 
 
Als u de DVR heeft aangesloten en opgestart kunt u via: Geavanceerde instellingen  
Display Video uitgang. 
 
Selecteer VGA of Monitor 
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5.1 Snel zoeken 
 
Druk op “search”op het voorpaneel van de DVR, om een tijd in te voeren die u wilt zoeken.  
 

Snel zoeken  

Datum 
Tijd 
HDD 
Zoeken 

2009/NOV/20 
15:17:57 
Alle HDD 
Start 

 
Datum en tijd: 
Selecteer de datum en de tijd waarin u wilt zoeken 
 
HDD: 
Selecteer de HDD waar de data opstaat of selecteer “Alle HDD” 
 
Zoeken:  
Druk op start om het zoeken te laten beginnen.  
 

5.2 Opnemen 
 
5.2.1 snel opname instellingen 
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te openen, daarna selecteer snel starten  Algemeen 
 

 
 
Afbeeldinggrote: 
Selecteer FRAME, FIELD of CIF 
 
Kwaliteit: 
Selecteer 1 van de 4 kwaliteiten, supergoed, goed, hoog of normaal 
 
 
 

Vaak gebruikte functie’s  
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5.2.2 gedetailleerde opname instellingen  
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te openen en selecteer geavanceerde instellingen  
opnemen 
 

 
 
Handmatig opnemen aan/uit: 
Selecteer hier of u handmatig wilt opnemen. 
 
Evenementen opnemen aan/uit: 
Selecteer hier of dat u de evenementen wilt opnemen of niet.  
 
Tijd opnemen aan/uit: 
Stel de tijd opname functie aan of uit. 
 
Evenementen opnemen IPS: 
Selecteer hier hoeveel beelden u per seconden wilt opnemen als er een alarm of beweging 
gesignaleerd word.  
 
Tijd opnemen IPS: 
 Selecteer het aantal beeldjes wat er moet worden opgenomen als het schema aangeeft dat 
hij moet opnemen.  
 
Pre-alarm opnemen: 
Selecteer om het aan of uit te zetten. Als Pre-alarm en evenement opname allebei 
geselecteerd is zal de DVR 8MB data opnemen voordat het alarm is gesignaleerd. 
 
Overschrijven: 
Selecteer “aan”als u wilt dat de HDD de data overschrijft als u HDD vol is dat wil zeggen dat 
de oudste data verwijdert word en nieuwe word opgenomen.  
 
Evenementen op alle kanalen opnemen: 
Selecteer dit als u wilt dat als er op welk kanaal ook een evenement gebeurt de DVR 
automatisch op alle kanalen opneemt.  
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Data limiet: 
Hier kunt u zeggen hoeveel dagen dat u maximaal op de harde schijf wilt hebben staan.  
 

5.3 Schema instellen 
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te tonen, selecteer schema instellen. 
 
5.3.1 Opname timer 
 
Klik op opnemen in de opname timer modus. Selecteer aan om deze in te stellen.  
 

 
 
X as: 0 ~ 24 uur. 
Y as: Ma ~ Zon 
 
5.3.2 Detectie timer 
 
Selecteer detectie in het menu opname timer.  
 

 
 
X as: 0 ~ 24 uur. 
Y as: Ma ~ Zon 
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5.4 Detectie instellen 
 
Rechtse klik om het hoofdmenu tevoorschijn te halen, selecteer geavanceerde configuratie 
 Detectie. 
 

 
 
Level van gevoeligheid: 
Hiermee kunt u de gevoeligheid instellen de hoogste gevoeligheid is 00 de laagste 
gevoeligheid is 15. Standaard is deze ingesteld op 07 
 
Ruimtelijke gevoeligheid: 
Hiermee kunt u de gevoeligheid voor een object instellen, (het aantal blokjes op het 
scherm). De hoogste instelling is 00 de laagste instelling is 15. Standaard is deze ingesteld op 
03. 
 
OPMERKING: De ruimtelijke gevoeligheid is standaard ingesteld op 3 als er dus 3 grids 
beweging word gedetecteerd gaat uw DVR opnemen zorg er dus daarom altijd voor dat uw 
aantal detectie grids, hoger is als uw ruimtelijke gevoeligheid. 
 
Tijd gevoeligheid: 
Hiermee stelt u in hoelang het alarm getriggerd moet blijven. Dat wil zeggen als er een 
object in het gemarkeerde gebied komt gaat uw DVR opnemen hiermee kunt u dus de tijd 
instellen hoelang hij moet opnemen.  
 
DET: 
Selecteer als u de beweging detectie functie wilt gebruiken.  
 
Alarm: 
Selecteer N.C. (Normally Closed) of N.O. (Normally Open). De standaard instellingen van het 
alarm staan op uit.  
 
Gebied: 
Hier kunt u het gebied instellen er zijn 16 x 12 grids per camera. De roze grids staan voor niet 
onder detectie de transparante staan voor onder detectie.  
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5.5 PTZ camera instellen 
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te tonen daarna selecteer geavanceerde configuratie  
Afstand 
 

 
 
Apparaat: 
Selecteer hier uw apparaat voor de PTZ is dat PTZ. 
 
ID: 
Stel hier het ID in van uw PTZ camera als dat nodig is.  
 
OPMERKING: zorg er goed voor dat allebei de ID’s op hetzelfde staan. Om de standaard ID 
van de PTZ camera te vinden kijk in de bijgeleverde handleiding van de PTZ.  
 
Protocol: 
Selecteer hier uw protocol van de PTZ camera er zijn verschillende protocollen, Normaal, P-D 
(Pelco-D) en P-P (Pelco-P) 
 
Baudrate: 
Zorg ervoor dat u hier de juiste baudrate instelt van uw camera ze moeten exact hetzelfde 
zijn anders kun uw DVR uw PTZ niet bedienen.  
 

5.6 Systeem instellen 
 
5.6.1 Wachtwoord instellen.  
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te tonen, selecteer Systeem  Extra’s . 
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Administrator wachtwoord: 
Klik op instellen om het wachtwoord te veranderen standaard is het wachtwoord “0000”.  
 
Operator wachtwoord: 
Klik op instellen om het wachtwoord in te stellen of te veranderen. Voor de operator is het 
hoofdmenu niet toegankelijk.  
 
5.6.2 Systeem update 
 
OPMERKING: Voordat u uw systeem wilt updaten moet u er van bewust zijn dat als uw 
huidige software te oud is zal het uw HDD wissen. Neem daarom altijd contact op met uw 
leverancier wat u huidige software versie is.  
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te tonen. Selecteer Systeem  ……..  Update 
 
Sla uw nieuwe update op. Hiervoor gebruikt u een USB stick, zorg er wel voor dat deze USB 
stick een FAT32 is. Voor een lijst met geschikte USB sticks verwijzen wij u door naar bijlage 2 
USB lijst op pagina 54  
 
5.6.3 Video backup 
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te tonen, selecteer systeem  USB backup of DVD backup. 
 
OPMERKING: DVD backup is alleen geschikt voor modellen met een DVD brander.  
 
Voer een USB stick in het voorpaneel in. Of plaats een DVD of CD-R in de brander.  
 
OPMERKING: Voordat u uw USB stick gebruikt zorg er voor dat het een FAT32 is.  
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Start datum/ Start tijd: 
Selecteer de start datum en tijd. 
 
Eind datum/ Eind tijd: 
Selecteer de eind datum en tijd. 
 
Kanaal: 
Selecteer de kanalen.  
 
HDD: 
Selecteer de HDD waar uw videomateriaal opstaat of selecteer alle HDD.  
 
Backup: 
Klik op starten om het te starten.  
 
Vereiste ruimte: 
Om er achter te komen hoeveel ruimte u nodig heeft drukt u op starten hij berekend voor u 
de vereiste ruimte.  
 
Tijdens de backup wordt er ook een speler op uw USB erbij gekopieerd “Player.EXE” 
Dit bestand word ook gekopieerd op uw CD-R of DVD  
 
OPMERKING: het maximum aantal bestanden wat op een CD-R of DVD kan is 41. 
 
Voer de USB, CD-R of DVD in uw pc in. Installeer het programma en dubbelklik op een 
bestand om te kijken of uw backup een succes was.  
 
OPMERKING: de ondersteunende software van de PC is: Windows 7, Vista, XP en Windows 
2000. 
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5.6.4 Verwijder alle HDD data 
 
Rechtse klik om het hoofdmenu te tonen daarna selecteer SysteemSysteem infoWis 
HDD 
 

 
 
Selecteer de HDD die u wilt formatteren, klik op ja om dit te bevestigen of nee om het te 
annuleren. 
 
Enkele voorbeelden waarbij wij u aanraden om de HDD te formatteren. 
 

 Als u de DVR voor het eerst gebruikt. Raden wij u aan om eerst de datum en tijd in te 
stellen en daarna de schijf te formatteren daarna pas beginnen met opnemen.  

 Als plotseling de tijd en datum veranderd zijn tijdens het opnemen. Als u nu de schijf 
formatteert voorkomt u verwarring van datum en tijd.  

 

5.7 Netwerk 

 
De beschrijving hieronder is alleen voor STATIC netwerk types voor PPPOE en DHCP 
instellingen zult u moeten doen via “Video Viewer”. 
 
STATIC: 
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Op afstand bedienen  

 
 
Netwerk type: 
Selecteer STATIC als netwerk type en stel alles wat nodig is in.  
 
Netwerk informatie (IP/GATEWAY en NETMASK): 
Stel hier al uw netwerk informatie in die u van uw netwerk provider hebt gekregen.  
 
DNS (Primaire DNS / Secundaire DNS): 
Stel het IP adres in. 
 
PORT: 
Dit nummer kan variëren van 1 tot 9999 standaard is dit nummer ingesteld als 80, typisch is 
het dat de TCP port gebruikt bij http ook 80 is. U kunt dit nummer veranderen voor extra 
veiligheid.  
 
Netwerk instellingen opslaan:  
Klik hierop om de instellingen op te slaan.  
 
U kunt uw DVR bedienen via het programma “Video Viewer”, IE Web Browser en Apple 
Quicktime player. Alleen als uw DVR netwerk ondersteunt is.  
 
OPMERKING: De knoppen/functies die hier beneden geschreven staan kunnen afwijken van 
het echte en zijn voor de geselecteerde modellen.  
 
 
 

6.1. Video Viewer 
 
De secties hieronder beschrijven de vaak gebruikte functies. Voor details kunt u een 
handleiding downloaden van: www.Av-tech.nl  
 

 
 

http://www.av-tech.nl/


33 
                           

Augustus 2010 

© AVtech Nederland – www.av-tech.nl  

 
6.1.1. Installatie en netwerkverbinding 
 
Installeer de software 
 
Stap 1: Plaats de cd in uw CD-ROM of DVD-ROM speler. Het programma zal automatisch 
starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Klik op “Licensed Software AP” om “Video Viewer” te installeren of klik op 
“Download Latest Version” wat onder “Licensed Software AP” staat. Hiermee download u de 
laatste versie van “Video Viewer”. 
 
 
 
Stap 3: Volg de instructies die op het scherm staan om de installatie te voltooien. Als de 

installatie voltooid is zal er een icoon op uw bureaublad verschijnen: . 
 
2. Netwerk verbinding.  
 
Lokale connectie (Via LAN)  
 
A. Sluit de DVR aan via een RJ-45 netwerk kabel de standaard DVR waarde staan ingesteld 
op:  

Item  Standaard waarde 

IP Adres 192.168.1.10 

Gebruikersnaam Admin 

Wachtwoord Admin 
Poort 80 
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B. Stel het IP adres van de computer in als: “192.168.1.xxx” (1 ~ 255 behalve 10) om de PC 
en DVR onder hetzelfde adres te zetten.  
 

C. Dubbel klikken op het  icoon op het bureaublad om het programma te starten. Bij de 

standaard settings wordt het adres boek ( )getoond aan de rechterkant van het 
controle paneel.  
 

D. Klik op           ->  om het standaard IP adres in te toetsen net zoals de 
Gebruikersnaam, Wachtwoord en de poort nummer van de DVR die u wilt aansluiten.  
 
OF  
 
Klik op      ->            om het beschikbare IP adres of andere DVR’s onder  
 
hetzelfde domein als uw PC. De gevonden adressen worden in een lijst geplaatst door op het 

 zo worden ze toegevoegd aan het adressen boek.   
 
E. Dubbel klikken op het IP adres dat u zojuist toegevoegd heeft om in te loggen.  
 
Op afstand verbinden (via Internet)  
 

A. Dubbel klik op het icoon  op uw bureaublad om het controle paneel te openen. Bij de 

standaard settings wordt het adres boek ( )getoond aan de rechterkant van het 
controle paneel.  
 

B. Klik op           ->  om het standaard IP adres in te toetsen net zoals de 
Gebruikersnaam, Wachtwoord en de poort nummer van de DVR die u wilt aansluiten.  
 
OF  
 
Klik op      ->            om het beschikbare IP adres of andere DVR’s onder  
 
hetzelfde domein als uw PC. De gevonden adressen worden in een lijst geplaatst door op het 

 zo worden ze toegevoegd aan het adressen boek.   
 
C. Dubbel klikken op het IP adres dat u zojuist toegevoegd heeft om in te loggen.  
 

6.1.2. Bedienings paneel 
 
Er zijn 2 controle panelen beschikbaar en kan veranderd worden naarmate je gewoontes.  
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Vereenvoudigde versie (standaard) 
 

 
 
 Adressen boek 

 Diverse controle  
   Log 
  Opnemen 
  Momentopname  
 Informatie 
 DVR Controle  
 Versie 
 Minimaliseren 
 Volledige weergave 
 Programma sluiten 
 
 180 graden draaien  
 Momentopname 

 sluit alle display views  
 

 Sluit huidige beeld 
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Originele formaat 
       Volledig scherm 
       Schakelen tussen displays  

 Audio volume  
 
Volledige functie versie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 Sluit alle display views 
 
 Sluit huidig beeld 
 
 Originele formaat  
 
 Volledig scherm  
 
 1 camera beeld 
 
 Kwadrant beeld 
 
 6 camera beelden 
 
 9 camera beelden 
 
 13 camera beelden 
 
 16 camera beelden 
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 Emap 
 
         Audio volume  
 
    Opnemen 
 
 
    Moment opname 
 
 
 Diverse controle 
 
 Log  
 
 
   Instellingen 
 
 
        DVR Controle 
 
 
       PTZ Controle  
 
 
       Sluit het programma 
 
      Originele beeldformaat 
 
      Minimaliseren 
 
      Versie 
 
     Het beeld 180 graden draaien 
 
     Moment opname 
 
     Informatie  
 
     Snelle checklist en evenementen lijst  
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Belangrijke knoppen overzicht  
 

Knoppen Functie Beschrijving 

Vereenvoudigd  Volledig 

  
Adressen 
Boek  

Klik om alle IP adressen te tonen . 

   
 
 
 

Diverse 
controle 

 

Afstand 
configuratie 

Klik om de 
gedetailleerde 
instellingen te 
bekijken . 

 Opname 
instellingen 

Klik om naar 
de 
gedetailleerde 
opname 
instellingen te 
gaan. 

 Gebruikers 
instellingen 

Klik om de taal 
te veranderen, 
het effect is 
pas van pas als 
u de DVR 
opnieuw 
opstart.  

  

Log Klik om alle gebeurtenissen te 
bekijken. 

 
 

Opnemen 
/ Stop 

opnemen  

Klik om het opnemen te starten of te 
stoppen. 

  

Moment 
opname 

Neemt een momentopname van het 
huidige beeld. Hij slaat het 
automatisch op in de map die u 
gekozen heeft.  

  
Informatie Laat de huidige netwerk connectie 

details zien.  

  
DVR 
Controle 

Klik om naar het controle paneel te 
gaan.  

 

6.1.3. Algemene bediening 
 
Opname 
 
Om tegelijker tijd op te nemen voor een bepaalde tijd of alarm klik op:            of        ->         
om naar de Opname instellingen te gaan.  
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Op deze pagina kunt u de volgende dingen instellen: 
 

 Opname type 

 HDD overschrijven 

 Pre-/Postalarm instellen  

 Opname tijd instellen 

 Opname pad 
 
Als handmatig ingesteld is, klik dan op     of op  op het controle paneel om het 
opnemen direct te starten. Het opnemen zal opgeslagen worden in de aangegeven locatie. 
De rood gekleurde tekst: “REC” zal in de linkerbovenhoek getoond worden.  
 
Als beweging en/of alarm is gekozen zal de opname functie uitgeschakeld zijn op de DVR. De 
opname word opgeslagen in het aangegeven bestand.  
Terugspoelen 
 
Om een opname terug te spoelen klikt u op:               of   en selecteer het opname of back 
up tabblad. En een lijst met opnames zal tevoorschijn komen. U kunt ook bepaalde opnames 
de zoektijd opschroeven.  
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Om direct een opname af te spelen klikt u op “PLAY” of dubbelklik op de opname.  
 
Netwerk back up 
 
Klik op          ->            of klik op     om in het back up menu te komen. U kunt een back up 
maken van een bepaalde tijd die u instelt of een gebeurtenis.  
De bestanden waar u een back up van wilt maken komen wel van het geselecteerde IP adres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functie Beschrijving 

HDD nummer/ kanaal Selecteer de HDD en het kanaal waarin de 
data staat die u nodig heeft.  

Download op tijd Stel de tijdreeks in bij “start tijd” en “eind 
tijd”.  

Downloaden bij gebeurtenis  Selecteer een evenement van de 
evenementen lijst. 

 Om snel een evenement te zoeken 
kunt u verschillende types 
inschakelen: Systeem, 
handmatig,alarm, beweging. 

 Om evenementen te tonen die u nu 
niet ziet kunt u op “Volgende pagina” 
of op “Vorige pagina” drukken.  

 Om de evenementen lijst te 
verversen druk op “Overladen” 

Bestanden pad Laat zien waar de bestanden opgeslagen 
staan.  

Gelijktijdig terugspoelen Om gelijktijdig de opnames te bekijken en te 
downloaden moet u de “gelijktijdig 
terugspoelen”Aanklikken. U zult alleen de 
benodigde tijd zien en de bestandsmap. 

Download / Annuleren  Klik “download”om te starten of 
“Annuleren”om het te annuleren.  
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6.1.4. E-map 
 
Video viewer is ook een CMS software, wat toelaat om 16 andere apparaten te voorzien van 
netwerk en management controle. 
 
OPMERKING: voordat u deze functie gebruikt moet u zeker weten dat de apparaten 
aangesloten zitten die u wilt laten zien.   
 
E-Map is alleen beschikbaar als u het controle paneel ingesteld heeft op: Volledig 
 
Hoe maakt u een E-Map groep aan.  
 

Stap 1: In de vereenvoudigde versie klik op:  om het beeld over te zetten naar de 
volledige versie. Klik op:     om de E-Map pagina in te komen.  
 
OPMERKING: Om te weten wat de knoppen allemaal betekenen kijkt u dan op pagina 26 en 
de volledige versie op pagina 26. 
 

 
 
Stap 2: rechtermuisknop in het linker gedeelte, selecteer nu wat u wilt toevoegen. Er zijn 3 
verschillende die u kunt toevoegen: Google E-Map, Enkele E-Map of een Bouwende E-Map.  
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Hoe maak je een Google E-Map groep. 

 
 

 Vul de naam in van deze Google E-Map groep.  
 

Vul het adres of het land in en klik op “Zoeken” of sleep met de muis naar de juiste 
locatie. 

 
 Sleep het IP adres naar waar het gevestigd is.  
 
 Klik op “Toepassen” om het op te slaan en te beëindigen. 
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     Vul de naam in van deze enkele E-Map.  
 
     Klik op “…”om te bladeren door de BMP of JPEG bestanden.  
  
     Sleep het IP adres naar waar het gevestigd is. 
 
     Klik op “Toepassen” om het op te slaan en te beëindigen. 
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   Vul de naam in van het Gebouw E-Map Groep.  
 
   Vul het aantal verdiepingen in. 
 
   Selecteer de verdieping van de Drop Down lijst. 
 
   Vul de naam in van de verdieping.  
 
   Klik op “…”om te bladeren door de BMP of JPEG bestanden. 
 
   Sleep het IP adres naar waar het gevestigd is. 
 

Ga terug naar stap 3 en kies een andere verdieping herhaal voor elke verdieping de     
stappen 1 tot en met 6 totdat u alle verdiepingen gehad heeft.  

 
   Klik op “Toepassen” om het op te slaan en te beëindigen. 
 
Stap 3: Als de E-Map gecreëerd is zal het getoond worden in de linker bovenhoek, het laat 
alle apparaten zien wat u toegevoegd heeft.  
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Icoon Beschrijving 

 Het aangesloten apparaat is een camera, als u het geselecteerd heeft zal het 
rood gekleurd worden.  

 Het aangesloten apparaat is een camera, Als u het geselecteerd heeft zal het 
rood gekleurd worden. 

 Als er een beweging of alarm gesignaleerd word zal dit icoontje verschijnen 
om uw aandacht te trekken. Om snel te weten wat er gebeurt kunt u 
dubbelklikken op dit icoontje en hij zal meteen het live beeld geven.  

 
Als volgt veranderd / verwijdert u een bestaande E-Map. 
 
 Voor een Google E-Map Groep.  

 
Rechtermuisknop klik op de groep naam om de menu lijst te tonen, selecteer 
“verander E-Map” of  “verwijder E-map” klik hetgeen aan wat u wilt doen. 
U kunt ook een Enkele of een Gebouw E-Map in een bestaande Google E-Map 
toevoegen.  
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 Voor een Enkele E-Map Groep 

Rechtermuisknop klik om de menu lijst te zien. En selecteer “verander E-Map” of  
“verwijder E-map” klik hetgeen aan wat u wilt doen. 
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 Voor een Gebouwen E-Map Groep 

Rechtermuisknop klik om de menu lijst te zien. En selecteer “verander E-Map” of  
“verwijder E-map” klik hetgeen aan wat u wilt doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een verdieping aan te passen of te verwijderen. Rechtermuisknop klik op de 
verdiepingsnaam en dan kunt u kiezen uit “Veranderen” of “Verwijderen”.  
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6.2. IE Web Browser  
 
OPMERKING: De ondersteunende Windows programma’s zijn: Vista, XP en 2000. 
 
Stap 6: Stel het IP adres in wat uw DVR gebruikt in het adressenbalk van je internet bijv. 
60.121.46.236, en druk op enter.   
U word gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen 
tot uw DVR. Als het poort nummer van uw DVR geen 80 is dan dient u dat in te voeren bij uw 
IP adres in de internet balk als volgt: IPadres:poortnummer bijv. 60.121.46.232:888. 
 
Stap 7: Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in dezelfde als die u voor video viewer 
gebruikt, en druk op OK als het goed is ziet u nu een scherm zoals hieronder is aangegeven.  
 
OPMERKING: De knoppen en functies zoals hieronder aangegeven kunnen verschillen van de 
knoppen die u ziet. Deze lijst is alleen voor de geselecteerde modellen.   
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Nr. Functie Beschrijving 

1 Home 
Druk op  om naar de hoofdpagina van de DVR te gaan. 

2 Configuratie  Druk op  om naar de gedetailleerde instellingen te gaan.  

3 PTZ Druk op  om de PTZ mode in te gaan  
4 Kanalen 

selecteren 
Druk op het nummer van het kanaal dat u wilt zien.  

5 Selectie Druk op  of  om naar het volgende of vorige kanaal te gaan 
of om de instellingen aan te passen.  

6 Beeld mode  klik om 4 kleine beeldjes te zijn.  klik om alle displays 1  voor 
1 te laten zien.  

7 Menu en pijltjes 
toetsen  

 Klik om het menu in/uit te gaan.  

  Verplaats de cursor naar boven of naar beneden of 
verander de instellingen.  

  Verplaats de cursor naar links of rechts, of om naar 
de volgende submenu items te gaan.  

8 Evenement  klik om in het terugspoel zoek scherm te komen. 

9 Moment 
opname 

 klik om een momentopname te maken. En die in een ander 
scherm te openen.  

10 
 

Key lock  klik om de keylock functie aan te zetten, om hem te 
ontgrendelen toets in uw wachtwoord en druk op enter.  

11 Enter  klik om uw instellingen te bevestigen of om een submenu in te 
gaan.  

12 Digitaal zoom  klik om in of uit te zoomen.  

13 Zoeken  klik om in het volledige zoekmenu te komen. U kunt hier alle 
evenementen terugzien.  

14 Terugspoel 
knoppen 

 (Stop) (Play) (Terugspoelen)  (Vooruitspoelen)  

(pauze) (langzaam terugspoelen) 
Terug-/vooruitspoelen 
Druk 1x voor terug-/vooruitspoelen met een snelheid van 4x druk 
2x voor een snelheid van 8x, 32x is de maximale snelheid. 
 
Langzaam terugspoelen 
U kunt hier maar 1 of 2x klikken om 4x of 8x snelheid te krijgen.   

15 Web 
transmissie  

H.264 / quicktime player  
Quicktime is een Apple’s Inc. Multimedia software u zult eerst 
Quicktime moeten installeren. Als u het heeft geïnstalleerd word er 
gevraagd voor uw wachtwoord en gebruikersnaam.  

16 Beeldkwaliteit Beste/Hoog/Normaal of basisch 
Klik om het beeldkwaliteit aan te passen.  

17 Verander 
beeldkwaliteit 

4 CIF / CIF 
Klik om de image resolutie aan te passen. (4CIF: 704 * 480 / CIF: 
352*240) 
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18 Remote 
independent 
Operation 
Aan/Uit 
(Alleen 
geselecteerde 
modellen) 

 klik om de remote independent operation aan of uit te 
zetten.  

19 Audio kanaal 
selecteren 
(Alleen 
geselecteerde 
modellen) 

 om de audio te horen klik op 1 van de kanalen. 
 betekent dat er geen audio aangesloten is.  Deze functie is 

alleen beschikbaar als uw DVR het ondersteunt 
OPMERKING: Om te weten of uw DVR het ondersteunt kunt u naar 
appendix 5 kijken op pagina 47.  
OPMERKING: om te weten of uw DVR audio kanalen heeft kunt u 
vinden bij 2.2 achterpaneel op pagina 7.  

 

6.3. Quicktime Player  
 
U kunt ook de Quicktime player gebruiken om op afstand in te loggen op uw DVR om de live 
beelden te bekijken.  
 
OPMERKING: Quicktime is een Apple’s Inc. Multimedia software u zult eerst Quicktime 
moeten installeren. Als u het heeft geïnstalleerd word er gevraagd voor uw wachtwoord en 
gebruikersnaam. 
 
OPMERKING: De laatste versie van Quicktime player is V6.4 en word ondersteunt door 
Windows Vista/XP/2000 en Apple Mac.  
 
Stap 1: Ga naar de officiële Apple website om Quicktime te downloaden. Het website adres 
is als volgt: http://www.Apple.com/quicktime/win.html 
a. Klik “free download” om in de download pagina te komen en selecteer de gratis player.  
b. Laat uw email adres hier achter en klik op “Free Download Now” om de laatste versie van 
Quicktime player te downloaden  
c. als de download compleet is klik dan op het volgende icoon: QuicktimeInstaller.exe en 
volg de instructies op het scherm. 
 
Stap 2: Open de Quicktime Player. Klik op “File” -> “Open URL in new player” en toets uw IP 
adres in. Het ziet er als volgt uit: rtsp://ipadres/live/h264 (bijv. 
rtsp://59.124.231.75/live/h264) en druk op OK 
 

http://www.apple.com/quicktime/win.html
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Stap 3: een POP-UP scherm zal verschijnen en vraagt om authentieke informatie. 
 
OPMERKING: Als u niet gemachtigd bent om de authentieke informatie in te kunnen toetsen 
en de foutmelding 10060 verschijnt ga naar “edit”-> “Preferences” -> Quicktime 
Preferences” en selecteer “Streaming Transport”. Selecteer “Use http”, houd de poort nr. als 
80.  
 
Toets de gebruikersnaam en wachtwoord in om uw DVR te kunnen bediening. Als de 
informatie klopt klikt u op OK zo niet klikt u op Annuleren. 

 
 
Stap 4: als de informatie klopt zult u nu live beeld krijgen.  
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Bijlage 1. Specificaties  

4 kanalen:  
 

Video Systeem NTSC / PAL (Auto Detectie) 
Video compressie formaat H.264 

Video ingang 4 kanaals 

Video uitgang (BNC) Hoofdmonitor voor stabiel beeld 

Audio ingang / uitgang 4 audio ingangen 1 audio uitgang (mono) 
Maximale opname ratio  (Frame) 704*480 pixels met 30 IPS <NTSC> / 704*576 

pixels met 25 IPS <PAL> 
Maximale opname ratio  (Field) 704*240 pixels met 60 IPS <NTSC> / 704*288 

pixels met 50 IPS<PAL> 
Maximale opname ratio  (CIF) 352*240 pixels met 120 IPS <NTSC> / 352*288 

pixels met 100 IPS <PAL> 
Beeld kwaliteit supergoed, goed, hoog en normaal 

HDD 1 HDD met een grote tot 2TB 

Snel zoeken Tijd/Beweging/Alarm zoeken 
SATA interface ingebouwd 

VGA interface ingebouwd 

Opname modus Handmatig, timer, beweging, alarm en op 
afstand 

meervoudig bedienen Live beeld, opnemen, terugspoelen, backup en 
netwerk bedienen 

USB muis Ja 

Detectie gebied 16 x 12 grids per camera per kanaal 
Detectie gevoeligheid 3 parameters voor een goede detectie 

Pre-alarm opname Ja 

Backup USB stick en Netwerk 
Web transmissie H.264 

Ethernet 10/100 Base-T ondersteunt op afstand 
bedienen en live beeld via Ethernet 

Web interface Ondersteunt: Video viewer / Internet Explorer, 
Mozilla Firefox & Google Chrome Web 
browsers/ Quicktime player ( 5 gebruikers 
tegelijkertijd) 

Windowsondersteuning: Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP en Windows 2000 

Netwerk protocol TCP/IP, PPPOE, DHCP en DDNS 

Volledig op afstand te bedienen Ja 
Evenementen melden Via FTP en E-Mail 

IR Afstandsbediening Ja (ontvanger ingebouwd) 

Mobiele observatie Ja (Iphone, Blackberry, WinCE, J2ME & Android 
Zoom 2x digitale zoom 

PTZ Controle Ja 

Alarm 4 ingangen 1 uitgang 
Wachtwoord beveiliging Ja 

Gebruikersniveaus administrator en operator 
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Video verlies detectie Ja 

Camera titel Ondersteunt tot 6 letters 

Video aanpassen Saturatie/ Contrast/ helderheid en tint 
datum display  YY/MM/DD, DD/MM/YY en MM/DD/YY 

Daglicht besparing Ja 

Voeding DC 19V 
Wattage  <42W 

Temperatuur 10 graden celsius ~ 40 graden celsius 

afmetingen 343 (B) x 59 (H) x 223 (D) 

automatisch opstarten na stroomuitval Ja 
Opties Keyboard 
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bijlage 2. USB lijst  

 

Update de FIRMWARE van de DVR naar de laatste versie. Zorg ervoor dat uw USB in deze lijst 

staat anders zult u de “USB ERROR” krijgen.  

OPMERKING: Zorg ervoor dat uw USB goed geformatteerd is naar een FAT32.  

OPMERKING: U kunt maximaal tot 2Gb back ups maken. Om meer te kunnen zult u de HDD en 
Kanaal moeten kiezen. 
 

Merk Model Capaciteit 

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 
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Bijlage 3. SATA HDD lijst  

 

Merk Model Capaciteit Rotatie 

Seagate ST3320613AS 320Gb 7200 RPM 
ST33500320AS 500Gb 7200 RPM 

ST3750330AS 750Gb 7200 RPM 

ST31000340AS 1Tb 7200 RPM 
WD WD3200AAKS 320Gb 7200 RPM 

WD5000AACS 500Gb 7200 RPM 

WD6400AAKS 640Gb 7200 RPM 

WD7500AAKS 750Gb 7200 RPM 
Maxtor STM3500320AS 500Gb 7200 RPM 

STM3750330AS 750Gb 7200 RPM 

HITACHI HDT725032VLA360 320Gb 7200 RPM 
HDS721010KLA330 1Tb 7200 RPM 
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bijlage 4. hoofdmenu structuur  

 

Snel start Algemeen Kanaal titel 

Evenement Status 

Datum display 
Beeld formaat 

Kwaliteit 

Beeld per seconde 
Tijd instellingen Datum 

Tijd 

 

Datum instellen Datum info Datum of mode 

formaat 
Daglicht Daglicht besparing 

 

Systeem Extra’s Taal 

Admin wachtwoord 
Operator wachtwoord 

Update 

Systeem info Baudrate 

HOST ID 
Auto vergrendeling 

Wis HDD 

Standaard instellingen 
Op afstand ID 

Serie type 

Video formaat 

Versie 
USB backup  

DVD Backup  

 

Evenementen 
informatie 

Snel zoeken  
Evenementen zoeken 

HDD info 

Evenementen lijst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geavanceerde 
configuratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Helderheid 

Contrast 

Saturatie 

Tint 
COV. 

REC 

Titel 
detectie LS 

SS 

TS 

DET 
Alarm 

Gebied 

Alert 
 
 

Ext. Alert 
Int. Buzzer 

Toets Buzzer 
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Geavanceerde 
configuratie 

Alert Video verlies buzzer 

Bewegings buzzer 

Alarm buzzer 
HDD Buzzer 

Alarm tijd (sec) 

HDD bijna vol 
Netwerk  

SNTP GMT 

NTP Server 

SYNC Period 
Display 
 

DE-Interlace 

Scherm tijd 

VGA uitgang 
Beeld verbergen 

HDD beeld mode 

Beeld uitgang 

alpha blending 
Record Handmatig opnemen 

Evenement opnemen 

Tijd opnemen 
Evenementen IPS 

Tijd IPS 

Pre-alarm opnemen 

Overschrijven 
Evenement opnemen 
alle kanalen 
Data limiet 

op afstand  

 

Tijd schema Opnemen  
Detectie  
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Bijlage 5. Batterij vervangen 

 

De tijd van de DVR reset zichzelf na elke voedingsstoring, bijvoorbeeld, veroorzaakt door een 
stroomuitval, het zal verwarring opbrengen bij de al opgenomen data en u zult problemen hebben 
met het zoeken naar een evenement. Om ervoor te zorgen dat de tijd zich niet reset zit er een een 
lithium CR2032 geïnstalleerd in de DVR.  
 

 Hoe vervangt u de batterij.  
 
OPMERKING: De batterij is een niet oplaadbare batterij, en zal regelmatig aangeschaft moeten 
worden. 
 
Stap 1. Stop het opnemen direct om het verstoren van de opgenomen data te voorkomen. Daarna 
back up de opgenomen data als het nodig is.  
 
Stap 2: Zet de DVR uit, en haal de stekker eruit.  
 
Stap 3: Haal de DVR kap eraf en zoek de batterij op het hoofdbord. 
 
Stap 4: Druk op de loslaat klem zoals hieronder is aangegeven, om de batterij te vervangen.  
 

 
 
Stap 5: Plaats de nieuwe batterij met de letters naar boven. 
 
Stap 6: Schroef de DVR kap er weer op. 
 
Stap 7: Stel de tijd en datum in en begin opnieuw met opnemen voor details raadpleeg “3.5 Datum 
en Tijd” instellen op pagina… en “5.2. Opnemen”op pagina.    
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Bijlage 6. pin configuratie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*16 Kanalen 

 

PIN Functie Beschrijving 
1 Nul Nul 

2 ~ 9 Alarm input  Als er een alarm afgaat zal de DVR 
beginnen met opnemen. 

 
10 ~ 11 Pin OFF NA 

12 RS485-A  
13 Ext. Alarm NO onder normale omstandigheden, is 

COM niet verbonden met NO. Als er 
een alarm afgaat verbind COM zich 
met NO.  

14 PIN OFF NA 

15 ~ 22  Als er een alarm afgaat zal de DVR 
beginnen met opnemen. 

 
 

23 PIN OFF NA 

24  RS485-B  
25  Ext. Alarm COM onder normale omstandigheden, is 

COM niet verbonden met NO. Als er 
een alarm afgaat verbind COM zich 
met NO. 

Sirene: 
Als er een alarm afgaat zal de sirene 
gaan flitsen en piepen.  

Magneet contact: 
Als het contact los van elkaar is zal 
de DVR beginnen met opnemen.   
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*8 Kanalen 

 
 
  

PIN Functie Beschrijving 
1 Nul Nul 

2 ~ 5 Alarm input  Als er een alarm afgaat zal de DVR 
beginnen met opnemen. 

 
6 ~ 11 Pin OFF NA 

12 RS485-A  

13 Ext. Alarm NO onder normale omstandigheden, is COM 
niet verbonden met NO. Als er een alarm 
afgaat verbind COM zich met NO.  

14 PIN OFF NA 

15 ~ 18  Als er een alarm afgaat zal de DVR 
beginnen met opnemen. 

 
 

19 ~ 23 PIN OFF NA 

24  RS485-B  
25  Ext. Alarm COM onder normale omstandigheden, is COM 

niet verbonden met NO. Als er een alarm 
afgaat verbind COM zich met NO. 

Sirene: 
Als er een alarm afgaat zal de sirene 
gaan flitsen en piepen.  

Magneet contact: 
Als het contact los van elkaar is zal 
de DVR beginnen met opnemen.   
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Stekker is niet bijgeleverd! 
*4 Kanalen 

 

PIN Functie Beschrijving 
5 Nul Nul 

1 ~ 4 Alarm input  Als er een alarm afgaat zal de DVR 
beginnen met opnemen. 

 
8 RS485-A  

7 Ext. Alarm NO onder normale omstandigheden, is COM 
niet verbonden met NO. Als er een alarm 
afgaat verbind COM zich met NO.  

10 ~ 11 Nul Nul 
9 RS485-B  

6 Ext. Alarm COM onder normale omstandigheden, is COM 
niet verbonden met NO. Als er een alarm 
afgaat verbind COM zich met NO. 

Sirene: 
Als er een alarm afgaat zal de sirene 
gaan flitsen en piepen.  

Magneet contact: 
Als het contact los van elkaar is zal 
de DVR beginnen met opnemen.   
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Bijlage 7. DVD brander installatie 

Sommige DVR modellen staan de gebruikers toe om zelf een DVD brander te installeren. Om 

te weten te komen of uw DVR het ondersteunt zult u contact op moeten nemen met uw 

leverancier.  

De ondersteunende DVD branders zijn als volgt:  
 

Type MERK Model 

SATA Liteon 
SONY 

iHAS120 
AD-7240S 

OPMERKING: Voordat u uw DVD brander aansluit zorg ervoor dat uw DVR spanningsloos is.  
 
Stap 1: Schroef de deksel van de DVR los en zoek voor de DVD brander bracket. 
 
Stap 2: Plaats de DVD brander tussen de brackets in en schroef hem aan elke zijde met 2 schroeven 
vast. 
 
Stap 3: Sluit de kabels aan.  

 
 
Stap 4: Als de kabels niet aangesloten zitten op het moederbord zult u dit moeten doen. 
 
OPMERKING: Zorg er goed voor dat de kabels in de juiste pluggen zitten zoals hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5: Schroef de DVR weer dicht.  


