
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

Inleiding  
 
Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! 
  
Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het 
eerste voorbeeld van is. 
 
Deze handleiding is voor de VIS 7xxx series. De diverse modellen wijken alleen in kanaal-aantal af. 
Het menu voor de gehele nieuwe Viscoo lijn is hetzelfde met een paar kleine uitzonderingen, 
bijvoorbeeld de beeldopname in D1, FD1 of 960H. 
 
Wanneer nodig zal er nieuwe firmware worden uitgegeven, deze zal te vinden zijn via onze website 
www.viscoo.nl in het download gedeelte (onder service).  U zult verderop in deze handleiding 
merken dat deze recorder een compleet surveillance systeem is. De recorder is te gebruiken met elke 
Smartphone. Hiervoor hebben wij een applicatie laten ontwikkelen en deze is te vinden in de APP-
Store en in de Playstore, onder de naam “Viscoo Remote / REALView (IOS) / DVRSeeSee (Android). 
Houdt er rekening mee dat er geregeld nieuwe Apps verschijnen. 
   
Deze handleiding kan mogelijk drukfouten bevatten, wij hopen dan ook op uw feedback zodat wij 

deze handleiding kunnen verbeteren. 
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Hoofdstuk 1 Korte introductie van de recorder 
 

De 72 serie Viscoo Recorders zijn ontworpen als video/audio Surveillance Systeem.  Ze werken met 

de H264 compressie, hij is uitgevoerd met de RTOS processor en bijbehorend moederbord om er 

voor te zorgen dat hij alle functies beheerd in een systeem en er voor zorgt dat het systeem stabiel 

en veilig werkt. De recorder werkt met het MFS V2.0 besturingssysteem   Het besturingssysteem is 

gebaseerd op het Microsoft FAT32 systeem.  Het systeem ondersteunt op dit moment 4 TB harde 

schijven Getest met de Western Digital 24-7 Media schijven.  Hierdoor heeft u ook in een hoge 

kwaliteit voldoende ruimte om uw beelden terug te kijken. Onze systemen kunnen zowel lokaal als in 

netwerken met meerdere recorders werken.  

 

Hoofdstuk 2 Technische richtlijnen en hoofdfuncties 

 

2.1 Technische richtlijnen 
 

1. Video ingang:  

16 Kanalen Composiet video ingang, PAL (25fps), NTSC (30fps), BNC (1Vp-p, 75Ω). 

Video Uitgang: 

Composiet video uitgang, PAL (625 line), NTSC (525 line), (1Vp-p, 75Ω). 

VGA uitgang. 

HDMI Uitgang. 

 

2. Audio parameters: 

Audio-ingang: RCA aansluiting, ingangsweerstand: 10K, ingang mate: Vp-p = 2.0V LINE.  

Audio-uitgang: RCA aansluiting, ingangsweerstand: 10K, ingang mate: Vp-p = 2.0V LINE.  

Voice chat: ingang (3,5 mm-interface, ingangsweerstand: 10K, ingang mate: Vp-p = 2.0V LINE. 

 

3. Video compressie: H.264 Compressie: 

Standaard resolutie FD1: PAL (704 * 576) 25 fps / kanaal, NTSC (704 * 480) 30 fps / kanaal.  

Resolutie 960H: PAL (928 * 576) 25 fps / kanaal, NTSC (928 * 480) 30 fps / kanaal.  

 

4. Audio compressie:  

Compressie G.711A, Audio sampling rate 8K monster / sec, 16 bit.  

Audio-uitgang : RCA interface, ingangsweerstand : 10K , ingang mate : Vp - p = 2.0V LINE. 

 

5. Type opname streaming:   

       VBR (variabele bitrate)  / CBR (Constante bitrate) 

 

6. Besturingssysteem:  

Linux  
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7. HDD-aansluiting:  

Sata (2 aansluitingen) 

 

8. Alarminterface: 
Alarm ingang ondersteund normaal aan/uit. 
Alarm uitgang: Normaal aan, relais uitgang. 

 

9. Seriële aansluiting. 

Ondersteund RS485 half-duplex, netwerk transparant en COM controle keyboard. 

 
10. Werking:  

Multifunctionele IR afstandsbediening, USB muis, serieel toetsenbord 
 

11. Back-up aansluiting:  
USB 2.0 aansluiting 

 
12. Netwerk poort:  

RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Interface 
 

13. Voeding:  
220 ± 30% V, 50 ± 3% HZ, 110 ± 20% V, 60 ± 3% HZ 
 

2.2 Belangrijke functies 
Het Viscoo Systeem werkt met een speciaal surveillance software systeem waarbij u alle belangrijke 
opties ter beschikking heeft.  
 
Opmerking: De volgende functies kunnen verschillen van de onderstaande beschrijving want we 
hebben serie producten en verschillende hardware en software versies. 
 

2.2.1 Video Compressie functies 

1. Ondersteund PAL/NTSC video formaat 
2. Video compressie is H.264 
3. De Video en audio signalen worden weggeschreven in een H.264 codec.  Audio en video beelden 
lopen synchroon tijdens terugspelen, audio opname kan uitgezet worden als er geen microfoon 
wordt gebruikt. 
4. Audio compressie is de G.711A codec. 
5. Dual stream compressie: De opname stream (main stream) voor de opslag is in de hoogste 
kwaliteit en de sub stream wordt gebruikt wanneer u via het netwerk kijkt of via de mobiele Apps. 
afhankelijk van de netwerksnelheid kan u deze hoger of lager zetten. 
6. Er zijn 6 mogelijkheden in de opname kwaliteit mogelijk U kunt deze handmatig op de recorder 
instellen. Als u hem in de hoogste kwaliteit laat op nemen dan verminderd dit de lengte van dagen 
op de harde schijf, als de opname kwaliteit wordt verminderd dan wordt de lengte van de opname 
vermeerderd. Omdat de Viscoo Recorder in een hoge kwaliteit kunnen opnamen raden wij u aan om 
dat ook te doen zodat er achteraf veel meer identificatie mogelijk is, wilt u meerdere dagen kunnen 
terugkijken neemt u dan een grotere harde schijf..   
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2.2.2 Opname functies  

1. Bevat 4 opname varianten : Handmatig, Schema, Beweging en alarm opname. 
2. Bevat 5 foto varianten: Handmatige afbeelding Schema, Beweging en alarm foto  
3. Video bewegingsdetectie functie : Multi detectiegebieden kunnen worden. geprogrammeerd tot 5 
soorten gevoeligheden. 
4. Ondersteund video maskers: Elk kanaal kan maximaal 4 videomaskers kwijt.  
Live beeld masker, opname maskers etc. 
5. Elk kanaal ondersteund 4 interessegebieden. 
6. Ondersteund sensor alarm. Een alarm sensor kan aan meerdere camrea’s gelinkt worden. Support, 
ondersteund Alarm PTZ preset punten. 
7. PAC kunnen opnemen in live videomodus. 
8. Video en audio parameters kunnen op elke camera apart worden ingesteld. 

9. Ondersteund kanaal titel en tijdsaanduiding 

10. Ondersteund diverse handelingen door elkaar heen zonder daar last van te hebben. 

(terwijl hij beelden opneemt kunt u andere beelden terugkijken in slow motion, versneld etc.) 

11. Ondersteund pre opnamen dus bij beweging vooraf en achteraf vastleggen minimaal 5 en 

maximaal is 30 seconden opname.  

12. Opvragen van de verschillende opnamen is mogelijk. 

2.2.3 Terugspeel functies 

1. Ondersteund onderzoek opgenomen bestanden / foto's door de tijd, vaste tijdspositie om op te 

nemen / foto 's afspelen.  

2. Ondersteund onderzoek opgenomen bestanden / afbeeldingen per camera volgens het 

kanaalnummer / opnemen om onderzoek / opnemen / foto's afspelen.  

3. Ondersteund intuïtieve video-informatie grafisch display en afspelen.  

4. Ondersteund digitaal inzoomen op de weergave.  

5. Ondersteund volledig live beelden snelle weergave.  

6. Ondersteund onderzoek andere tijd / kanaal opname bestanden via lijst afspelen.  

 

2.2.4 Live surveillance functies  

1. Ondersteund HDMI, VGA, CVBS dual output met externe bron.  

2. Ondersteund SPOT volgorde uitgang.  

3. Ondersteund 1/4/8/9/13/16 kanalen preview, kan de volgorde van de kanalen worden ingesteld 

en de tijd die positie in de preview ook verstelbaar.  

4. Ondersteund 24/12 uur aanduiding 

5. Ondersteund DST.  

6. Ondersteund zoom in  

7. Ondersteund maskeren sommige delen van het gebied of alle.  

8. Ondersteund video parameter (helderheid, contrast en verzadiging, tint) aan te passen voor elk 

kanaal. 

2.2.5 Real-time surveillance functies  

1. HDMI, VGA, CVBS dual output met andere bron.  

2. SPOT volgorde uitgang.  

3. 1/4/8/9/13/16 kanalen preview, hier kan de volgorde van de kanalen worden ingesteld en de 

tijdindicatie positie is in de preview mode ook verstelbaar.  

4. 24 uur / 12 uur aanduiding.  
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5. Ondersteund DST.  

6. Ondersteund inzoomen  

7. Maskeren van bepaalde delen van het gebied of het gehele gebied.  

8.Instellen van de video parameters (helderheid, contrast en verzadiging, tint) aan te passen voor elk 

kanaal.  

9. cruise.  

10. Ondersteuning intercom.  

11. Ondersteuning van een verscheidenheid aan PTZ decoders controle protocol, ondersteunt een 

vooraf ingestelde punt, PTZ preset punt cruise en traject cruise instellingen. 

2.2.6 Opslag en back-up -functies 

1 . maximaal 2 SATA HDD . 

2 . Ondersteuning data lock / unlock / verwijderen voor alle opgenomen bestanden / foto 's. 

3 . De maximale tijd van opgenomen bestanden / foto's kunnen worden ingesteld , de RECORDER zal 

automatisch de gegevens die de ingestelde tijd overschrijdt verwijderen. 

4 . Read-only /read-write naar HDD . 

5 . HDD beheer van quota , kan per kanaal worden geregeld, verschillende quota’s mogelijk voor het 

opslaan van de gegevens. 

6 . USB back-up ( USB-schijf of een externe USB -brander ) . 

7 . Back-up door interne brander. 

8 . Back-up  per bestand(en) . 

9 . Knippen van back-up tijdens het afspelen . 

10 . logboek back-up. 

11 . Back-up bestanden downloaden via IE browser. 

12 . Krachtige harde schijf management functie , ondersteunt S.M.A.R.T HDD formaat , 

ondersteuning van beschadigde partitie, slechte schijf te herkenning en alarm mechanisme . 

2.2.7 Alarm taken 

1 . Lokaal alarm : handmatig alarm , video- verloren alarm , bewegingsdetectie alarm , sensor alarm , 

HDD defect alarm, temperatuur alarm , netwerk verbroken alarm, video schild alarm. 

2 . Video kwijt alarm , bewegingsdetectie alarm, sensor detectie alarm melding op tijd. 

3 . Netwerk alarm koppeling (uploaden alarmsignaal ), alarm via de pc. 

4 . Video bewegingsdetectie functie, kan op elk kanaal worden ingesteld meerdere detectie bereiken 

mogelijk . 

5 . Ondersteuning upload alarm informatie per e-mail , stuur alarm kanaal / Type / foto's aan de 

toegewezen emailadres. 

6 . Ondersteuning voor bewegingsdetectie en sensor detectie s naar PTZ preset punt . 

2.2.8 Netwerk functies 

1 . Ondersteuning van TCP / IP-protocol ( ondersteunen ARP , RARP , IP , TCP , PPPoE, DHCP , DDNS ) . 

2 . Ondersteuning van 3G en ADSL dial-up netwerkverbinding en ondersteunen auto - opnieuw 

kiezen na verbreken . 

3 . Netwerk - eind controle-opdracht ( Client Manager en IE bladeren kan worden gebruikt om de 

recorder, zoals het instellen van de parameters , remote upgrade, etc. te controleren ) . 

4 . Ondersteunen samengestelde kanaal voorbeeld via IE browser. 

5 . Ondersteun besturing PTZ / lens / wisser door het netwerk . 
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6 . Firmware upgrade via het netwerk mogelijk. 

7 . Ondersteuning FTP upgrade. 

8 . Ondersteuning NTP timing . 

9 . Ondersteuning DDNS . 

10 . Ondersteuning alarm uploaden via e-mail (video verloren , bewegingsdetectie , alarm detectie) . 

11 . Ondersteuning mobiele telefoon surveillance . 

12 . Ondersteuning e –mail test en DDNS test. 

2.2.9 Veiligheid 

1 . Kwaliteit 32 bits ingebouwde microprocessor en geïntegreerde RTOS, zodat het systeem zeer 

betrouwbaar en stabiel draait. 

2 . Perfect log zoekfunctie. 

3 . Systeem slot, toetsaanslag slot , wachtwoord verificatie , Multi - autorisatie niveau ( met de 

gebruikersnaam en wachtwoord als encryptiesleutel. 

4 . Video verloren alarm , bewegingsdetectie alarm en sensor alarm kan worden verzonden per e-

mail . 

5 . Netwerk alarm koppeling ( alarmsignalen kunnen worden geüpload ) . 

6 . Watchdog-functie . Wanneer het systeem een gevaar bespeurt , waakhond detecteert 

automatisch en herstart het systeem. 

2.2.10 CMS Ondersteuning 

Client Manager software en cliënt management SDK. Download de CMS op www.viscoo.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.viscoo.nl/


 

 
11 

Hoofdstuk 3 Installatie van apparatuur met Illustratie 
 

3.1 Installatie omgeving en waarschuwingen 

 

3.1.1 Installatie-omgeving  

● Bedrijfstemperatuur -10 ℃ -55 ℃ . 

● Luchtvochtigheid tussen 15 % -85 % . 

● Het apparaat moet horizontaal geplaatst worden. 

● Vermijd installatie op hogere temperatuur of luchtvochtigheid. 

● De ventilatoren zijn geplaatst voor de koeling, zorg ervoor dat het apparaat kan ventileren. 

● De achterzijde van de recorder moet minimaal 6cm vrije ruimte hebben. 

● Installeer een  bliksemafleider wanneer de machine wordt gebruikt om schade aan de recorder te 

voorkomen. 

● Gebruik uitsluitend CE gecertificeerde HDMI-kabels. 

● Schakel de recorder niet in met natte handen . 

● Zorg dat de recorder wordt geaard ( Er is een aarde -interface aan de achterkant van de recorder) . 

● Houd de energieleverancier stabiel te voorkomen abnormale stroom afgesneden . 

● Voorkom dat vloeistof of metaal in machine die kortsluiting of brand kan veroorzaken . 

● Niet opnemen of afspelen voordat er een harde schijf is geïnstalleerd. 

● Voorkom kortsluiting, zorg dat de recorder goed geventileerd wordt en zorg dat de deze stofvrij 

blijft, kijk regelmatig de ventilator na en houdt ook deze stofvrij.  

● Video/audio/RS485 apparaten allen aansluiting wanneer er geen spanning op de recorder is 

aangesloten. U loopt anders het risico dat de recorder defect raakt. 

● Gebruik de aan / uit -knop op het voorpaneel in plaats van rechtstreekse uitschakeling van de 

stroom, zodat de harde schijf niet wordt beschadigd . 

● Na de installatie van de harddisk zal de recorder hem detecteren. Als een niet-geformatteerde 

harde schijf wordt gedetecteerd , zal het systeem vragen hem te formateren. 

● Plaats de harddisk niet in een PC, deze zal de harddisk willen formateren en u verliest uw gegevens.  

● Maak de deksel niet open voordat de stroom er af gehaald is. 

● Zorg ervoor dat de recorder een alarm geeft wanneer er problemen zijn met de Harddisk, 

hiermee voorkomt u dat er geen beelden worden opgenomen.   

 

3.1.2 Installatie van de Hard Disk  

 

(Wij raden de 24/7 Security schijven van Western Digital aan). 

1 . Gebruik alleen hoge snelheid harde schijven van minimaal 7200 rpm . 

2 . De capaciteit van de harde schijf is minimaal 32GB, Maximaal ondersteuning tot 4TB . 

3 . De berekening van de capaciteit : 

Totale capaciteit = aantal kanalen * recordtijd nodig ( uur ) * capaciteit per uur ( M / uur ) 

Bijvoorbeeld: Als u kiest voor het type opname bitrate voor CBR 2Mb ( zie 4.3 voor typen bit rate ) , 

de HDD Capaciteit / uur / kanaal = bit rate ( Mbps ) * 3600s = 2 Mbps * 3600s = 7200Mb, omdat 1MB 
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= 8Mb , zodat de data capaciteit van elk kanaal / uur bij het kiezen voor CBR 2Mb is 7200Mb / 8 = 

900MB. 3600s = 1800MBb = 225MB ( 1MB = 8Mb ) . Door de verschillende factoren , het berekende 

resultaat is alleen referentie . Enkele kleine verschillen of kleine fouten zou kunnen bestaan in de 

berekening . 

Audio-opname capaciteit is ongeveer 30MB per camera per uur. Om schijfruimte te besparen, raden 

wij het sluiten van de audio behalve gebruikers verplicht is audio -opname . 

 

Opmerking:  

Wanneer de HDD vol is , zal het systeem de oudste opgenomen bestanden gaan overschrijven, als uw 

data te kort is kunt u overwegen om een grotere hardde schijf aan te schaffen. 

Deze recorder ondersteund geen hot swappable schijven, zorg ervoor dat de harddisk wordt 

geïnstalleerd door uw installateur. De benodigde kabels zijn bijgeleverd. 

3.2 Pakket controle 
Na het openen van de doos, kijk dan eerst of de recorder niet beschadigd is.  

NB. Bij beschadiging van de recorder dient u  contact op te nemen met uw leverancier.  

Controleer alle accessoires van de recorder, lees de bijgevoegde informatie zorgvuldig. 

 

3.3 Aansluitingen 
 

3.3.1 Video / Audio aansluiting  

Video-uitgang: 1 VGA-uitgang, 1 HDMI-uitgang, 1 composiet video-uitgang. Audio uitgang of MIC-

uitgang.  

 

3.3.2 USB Back-up Interface 

De USB stick voor back-up moet in het FAT32 formaat zijn. Als u de USB stick formatteert gelieve het 

"HDD Management" te controleren. (Bij deze specifieke actie verwijzen wij u naar "HDD 

Management") Voor de USB stick back-up operatie verwijzen wij u naar "Back-up Operatie. 

3.3.3 Netwerk aansluiting 

Er is een RJ45 10M/100M/1000M adaptieve internet aansluiting die wordt gebruikt om de router 

met de recorder te verbinden.  

De indicator licht op en ACT en LINK worden gebruikt om de huidige status van het netwerk aan te 

geven.  LINK (Network snelheid indicator) groen licht-1000M / 100M off-10M  

ACT (verzenden / ontvangen data indicator) Blink-zenden/ ontvangen van gegevens. 

 

3.3.4 Alarm ingang / uitgang aansluiting. 

Alarmingang: Ingang weerstand: 22K, contrast spanning (3.0V-4.18V).  

(Opmerking: Er wordt alarm wanneer de spanning tussen 0V-3V of 4.18V-12V, en geen alarm 

wanneer de spanning tussen 3.0V-4.18V). Alarm uitgang: Relais (240VAC/7A, 125VAC/10A, 

28VDC/10A), normaal (relais open), alarm (relais sluiten). Sensor vermogen: Het apparaat beschikt 

over een +12 V DC-uitgang.  

 

1. Alarm sensor aansluiting:  

Alarmingang: De fysieke aansluitingen van de normale aan / uit-modus zijn hetzelfde. En de 

gebruiker kan normaal selecteren aan / uit-stand in de recorder..  
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Opmerking: De alarm ingangspoort die niet wordt gebruikt, moet in de recorder worden gesloten. 

Typische alarmverbinding: de voedingsspanning wordt geleverd door de recorder. De figuur is als 

volgt: 

 
* Als de afstand tussen de sensor en de recorder te groot is, dan vereist dit een aparte voeding:  

  U kunt tweevoudige aarding gebruiken wanneer u externe voeding gebruikt hiermee voorkomt u 

waarschijnlijk valse meldingen. 

       

 

Als een sensor parallel is aangesloten, kan de recorder de getriggerde sensor niet herkennen. U dient 

dan een weerstand te hebben.  
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2. Alarm uitgang aansluiting:  

De alarmuitgang kant is normaal-gesloten en hebben geen voltage uitgang. De andere alarm 

apparatuur (luidspreker, licht, sirene) moeten afzonderlijk gevoed worden. 

                                 
Normaal gesproken is de stroomvoorziening van een alarmmelder groter, bij voorkeur de stroom 

afzonderlijk te leveren, en niet de recorders stroomvoorziening te gebruiken. De alarmuitgang 

parameters zijn als volgt: 240V/AC7A, 125V/AC10A, 28V/DC10A.  

 

3.3.5 RS-485 aansluiting 

Aandacht voor PTZ- controller aansluiting : 

1 . Bevestig de  PTZ- controller en recorder aan elkaar, via de rs485 aansluiting (twee draden). 

2 . Voorkom spanningspieken aan de RS485 aansluiting : voor PTZ-besturing , seriële toetsenbord en 

transparantie poort verbinding . ( via het netwerk om de PTZ enz. bedienen) 

3.3.6 Toetsenbord bediening 

Als u dit wilt controleren op de recorder, moet je een serieel toetsenbord gebruiken (wij raden de 

gebruiker aan een serieel toetsenbord van Viscoo te gebruiken) 
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De functie van de toetsenbord is dan hetzelfde als het voorpaneel van de recorder. 

 ( Opmerking : het toetsenbord moet worden toegevoegd met het protocol van ons Viscoo en getest 

door Viscoo ) . 

Neem de RS485-interface serieel toetsenbord als voorbeeld: 

3.3.7 Communicatie Poort 

1 . " Algemeen Menu " - > "Systeem Setup " - > "COM" , het instellen van de COM- nummer en COM -

apparaat ( serieel voorbeeld toetsenbord) . 

 
2 . Sluit deRS485 + van het toetsenbord en RX + van de recorder , ook RS485 - van het toetsenbord en 

de RX - van de recorder. . 

3 . Verbinden met de stroom. 

4 . Kies de toets " Switch" om de modus te veranderen naar recorder modus , de standaard is " 

recorder - 01 " , " 01 " is het adres code van het toetsenbord. 

5 . Adrescode van toetsenbord : kies de "shift "-toets om de op-toets van het toetsenbord mogelijk te 

maken en klik op ' adres / enter "om ingang van de host-adres code , dan kunt u de RECORDER 

controleren . 

Er is een " MIC" -poort op het achter paneel , ondersteuning voor een actieve of passieve microfoon. 

Opmerking : De detail set van het toetsenbord kan verwijzen naar de handleiding van het 

toetsenbord. 

3.4 Voorpaneel beschrijving 
 

 Naam Icoon Beschrijving 

1. Stroom Aan/uit 
 

DVR aan-/uitzetten 

2. Nummer/letter Nummer/letter 

0-9/a-z 

 1. Bij de kanalen 

correspondeert 1-8 

met kanaal 1-8 

2. De nummer toetsen 

worden gebruikt om 

van kanaal te 

veranderen tijdens 

het terugspelen 

3. Bij het instellen van 

de parameters, kies 

voor Engelse 
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weergave. 

3. Functietoetsen 

 

Let op: in PTZ controle 

modus gelden de 

functies tussen 

haakjes. Vb: druk je in 

de PTZ modus op * dan 

betekent dat 

‘voorinstellen’. 

* (voorinstellen)   

# (bellen)   

PTZ  Druk hierop om in de PTZ 

modus te gaan (een lampje 

gaat branden) 

Inloggen/vergendelen 

(auto) 

 Hiermee logt u in of 

vergrendelt u het systeem. 

Overschakelen 

(zoom+) 

 Hiermee gaat u terug naar 

real-time weergave 

Weergave (zoom-)  Hiermee schakelt u tussen 

enkel- en multikanaal 

weergave. 

Beeld (iris+)  Hiermee stelt u de 

parameters van elk kanaal in. 

Verwijder (iris-)  Hiermee annuleert u de 

bewerking of verwijdert u het 

alarm 

Omhoog (focus+)   

Omlaag (focus-)   

Terug (veger)   

4. Menu sneltoetsen  Opnemen  Snel naar manuele opname 

Terugspelen  Snel naar terugspoelen 

Backup  Snel naar backup 

Informatie  Snel naar systeem info 

Menu  Snel naar het menu 

5. Indicatieverlichting STROOM  Aan als apparaat stroom 

krijgt 

HDD  Aan als de HDD werkt  

IR  Aan als u de IR 

afstandsbediening gebruikt 
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ALARM  Aan als er alarm is 

VERGRENDELEN  Aan als hij vergrendelt is 

NETWERK  Aan als hij op het netwerk 

verbonden is 

PTZ  Aan als u in de PTZ modus zit 

6. Richtingstoetsen 

 

Let op: in PTZ controle 

modus gelden de 

functies tussen 

haakjes. Vb: druk je in 

de PTZ modus op * dan 

betekent dat 

‘voorinstellen’. 

 

 

Langzaam afspelen 

(omhoog) 
 

 

Frames aan (omlaag) 
 

 

FB (links) 
 

 

FF (rechts) 
 

 

OK/Play/Pause 
 

 

Linksomdraaien en 

rechtsomdraaien 

 In terugspeelmodus, 

linksomdraaien betekent FB, 

rechtsomdraaien betekent FF 

 

 

3.5 IR Afstandsbediening 
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 (Opmerking: F1 en F2 zijn gereserveerde toetsen.) 

3.6 Muis bediening 
U kunt ook met de muis uw apparaat bedienen. Dit heeft vele voordelen het bedienen gaat een stuk 

sneller en gemakkelijker. 
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3.7 Menu beschrijving 

 
3.7.1 Menustructuur 

 

3.7.2 Menu  opties 

Menu  Instructie 
Algemene 
instellingen  

Algemene instellingen 1. Dispay contrast instellen. 
2. Video formaat ( PAL, NTSC). 
3. Opname overschrijven. 
4. Automatisch sluiten. 
5. Resolutie. 
6. Taal selectie.  

Tijd instellingen  Datum en tijd instellen.  

Opname 
instellingen 

Schema opname Instellen welke datum en tijd de opname 
moeten.  

Opname parameters 1. Opname type: Handmatig, schema, 
beweging en alarm. 

2. Defenitie: CIF 
3. Bitrate type: CBR, VBR 
4. Bitrate grote: 512K, 1M, 2M, 3M, 

4M. 
5. Beeld kwaliteit 
6. Video Frame 
7. Audio 
8. Netwerk, bitrate, kwaliteit, audio  

Uitgangen 
instellingen 

Display Instellingen  1. Kanaal naam instellen. 
2. Video markering 
3. Kanaal verdubbeling 
4. Datum setup 
5. Diverse OSD Instellingen 
6. Video parameters 
7. Video input aanpasbaarheid 

Volgorde instellingen  Diverse volgorde instellingen voor live 
display 
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Video Matrix  Matrix instellingen 
Alarm Setup  Bewegingsdetectie  1. Alarm Schema  

2. Verschillende niveaus gevoeligheid 
(1 tot 5, 5 is het hoogste) 

3. Detectie gebied instellen 
4. Video verlies alarm 
5. Kanaal verdubbeling 

Sensor detectie  1. Sensor ID 
2. Alarm Schema  
3. Koppelen aan het op te nemen 

kanaal 
4. Oproep PTZ positie  
5. Kanaal verdubbeling  

Alarm Output  1. Volledig scherm 
2. Zoemer uitgang 
3. Alarm tijd 
4. Alarm type 
5. Opname tijd 
6. Alarm output verdubbeling 

Email instellingen Gebeurtenissen email mogelijk 
Netwerk 
Instellingen  

IP Instellingen  Server naam instellen, DNS Server, IP adres 
en netwerk poorten 

PPPOE Dial up instellingen en wachtwoord 
instellingen 

DDNS Kies de DDNS server 
COM Instellingen COM Instellingen Keyboard adres, type series, COM 

Apparaat, baud rate, datum bit, stop bit en 
parity bit 

PTZ Setup  PTZ Protocol, snelheid en adres code 
Systeem 
management  

Gebruikers management 1. Het toevoegen en verwijderen van 
gebruikers 

2. Verander diverse mogelijkheden 
voor gebruikers 

Back up instellingen Ondersteunt back-up  
HDD Management Laat de status van elke HDD zien 
Fabrieksinstellingen Hiermee zet u alles terug naar de standaard 

instellingen 
Systeem 
informatie 

Systeem informatie Laat alle informatie over uw systeem zien 
Opname Status  Laat de opname status zien per kanaal  
Alarm status  Laat de status van elk alarm zien per kanaal 
Log informatie Laat het log nummer zien 

Menu van de 
rechtermuisknop 

Hoofdmenu U gaat meteen in het hoofdmenu 
Wisselen van kanaal Wisselt direct van kanaal 
Video zoom Gaat direct naar het live zoomen 
PTZ U gaat het PTZ menu in  
Alarm reset U reset uw alarm 
Video parameter Video parameters instellen 
Loguit Uitloggen 
Afsluiten Afsluiten van het apparaat  
Geluid dempen Het geluid uitzetten 
Herstarten  Herstart de DVR 
USB Update Update van de firmware 
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Hoofdstuk 4 Bedienen van de recorder 

 

4.1 Stroom aan / uit en inloggen / uitloggen 
 
Stroom aan: nadat u de stroomkabel heeft aangesloten, zal het voorpaneel van de recorder starten 
en zich instellen op de stand-by status. Druk op de “power” van de afstandsbediening voor 3 
seconden om het apparaat aan te zetten.  
 
Stroom uit: Wanneer het systeem draaiende is, drukt u op de “power” knop van de 
afstandsbediening om het uitschakel menu op te roepen. Bevestig dat u wilt uitschakelen en het 
systeem zal kort daarna in een stand-by modus komen.  
 
Inloggen / uitloggen: Om te voorkomen dat er ongeautoriseerde gebruikers het apparaat bedienen 
en eventueel ongewenste aanpassingen maken in het system, is er een inlog en automatische uitlog 
functie in het apparaat geplaatst.  
 
 

4.1.1 Keystroke in- / uitloggen 

Wanneer meerdere Recorders tegelijkertijd op een punt worden gebruikt, kan het gebruik van een 

afstandsbediening andere machines beïnvloeden die niet bediend hoefden te worden. Daarvoor is 

een functie geïntegreerd in het menu, waardoor het slotje van de recorder enkel correspondeert met 

het serienummer van de afstandsbediening. Onder het kopje systeem management van het lokale 

menu in de recorder, kan u de serie configuratie aanpassen en het apparaat nummer daarna dient u 

de keylock in te schakelen en de wijzigingen op te slaan. Wanneer u vervolgens op de DN knop drukt 

van de afstandsbediening, is de DVR “op slot”. Wanneer u de recorder vervolgens wil activeren, dient 

u op de DN knop te drukken, gevolgd door het apparaat nummer van 1 tot 99 (standaard 1). 

Opmerking: wanneer de afstandsbediening niet reageert, dient u te controleren of de betreffende 

functie wel correct is ingesteld. 

4.1.2 Inloggen in het systeem  

Wanneer het systeem op uitgelogd staat “ ”, drukt u op login/lock van de afstandsbediening of 

rechtermuisklik. Vervolgens zal het volgende scherm getoond worden, dit scherm vraagt om uw 

inloggegevens:  

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.   

De gebruiker met de hoogste autoriteiten 

staat bovenaan. Wanneer de juiste gegevens 

zijn ingevoerd, drukt u op enter. Vervolgens 

zal het teken “ ” aangepast worden naar  

“ ” en wordt de huidige gebruikersnaam 

getoond. Daarna kan u doorgaan met de 

handelingen die u wil verrichten aan het 

systeem, naarmate u geautoriseerd is om dat 

te doen uiteraard.  
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1. De standaard gebruikersnaam is admin en het bijbehorende wachtwoord is “888888” 

Wanneer u drie maal het onjuiste wachtwoord heeft ingevoerd, zal het apparaat in alarm 

status komen, en automatisch geblokkeerd zijn. U dient dan op de “clear” knop van de 

afstandsbediening drukken om het wachtwoord opnieuw in te toetsen.  

2. Om de gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, kan u op de linker knop drukken, een 

toetsenbord zal tevoorschijn komen.  

Opmerking: Voor de veiligheid raden wij aan om direct het wachtwoord te wijzigen in een 

persoonlijke code.  

4.1.3 Uitloggen op het systeem 

Wanneer u op het systeem is ingelogd, en de automatische uitlogtijd is wordt overschreden, zal het 

systeem automatisch uitloggen en op slot springen. De instellingen voor de auto uitlog tijd kunnen 

aangepast worden in het “general setting” tab van de recorder. U kan ook op login/lock drukken op 

de afstandbediening of met de rechtermuisklik op uitloggen klikken. 

4.1.4 Hoofdmenu  

Wanneer de gebruiker succesvol is ingelogd, kan u op de menu knop drukken van de 
afstandsbediening. Het hoofdmenu wordt vervolgens automatisch getoond.  

 
 

4.1.5 Status Balk 

Wanneer de recorder bezig is ziet u de statusbalk zoals hieronder getoond. 

 
 
 
1.                     Menu icoon:  klik hier op en het menu verschijnt 

 

2.                     Systeem login/vergendel icoon: klik hier om in te loggen “                 ” klik hier als u al 

bent ingelogd,  hij logt u nu uit. 

 

 

3                      Alarm status icoon: klik hier om in de alarmstatus te komen,  hier kunt u statussen 

bekijken en meldingen wissen 

 

4.                     Alarm status icoon: klik hier om info over de alarmmeldingen te verkrijgen.. 

 

5.                     Kanaal  indelingsicoon., hier kunt u verschillende beeld indelingen mee maken 

 

 

6.                     Hide status tekst: klik hier op en de status balk zal verdwijnen, wanneer u  met de muis 
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onderin het beeld gaat verschijnt display, klik hier op en de status balk wordt weer getoond.. 

 

7.                     Klik hier en u bent direct in het terugspeelmenu. 

 

 

 

4.2 Wizard direct na opstarten 
 
Na het opstarten kun je de DVR eenvoudig configureren met de wizard die direct na opstarten 
verschijnt (zie afbeelding). Hoe laat je de wizard verschijnen: kies ‘systeem instelling’  algemeen  
kies vervolgens ‘geef power on wizard weer’ en kies ‘sla op’. De volgende keer dat u de DVR opstart, 
verschijnt de wizard. 
 

 
 
Notitie: let er aub op dat de HDD verbonden is met de SATA poort voordat u de wizard gebruikt. 
 
De configuratie gaat als volgt: 
 

1. Wanneer de wizard verschijnt, druk op ‘ja’. 
2. Toets vervolgens het default wachtwoord in ‘888888’ 
3. Vervolgens dient u de tijd in te stellen, sla op en kies ‘volgende’ 
4. Hierna komt u bij de netwerk instellingen, hier kunt u het IP adres, gateway, DNS, 

commando- en http poort. Sla op en kies ‘volgende’ 
5. U komt nu in het HDD format menu. Kies het HDD nummer dat u wilt formatteren en kies 

‘instellen’ nadat de pop-up verschijnt met ‘weet u zeker dat u de HDD wilt formatteren?’ 
Druk nu op volgende. 
Notitie: Als je ‘formatteer logboek’ kiest en je kiest de eerste HDD in de lijst, dan kan het 
logboek geformatteerd worden, anders niet. 

6. Ingang instellingen. Stel de ingangen in. Als de parameters van andere kanalen hetzelfde zijn, 
kunt u eenvoudigweg ‘kopieer’ kiezen. Klik ‘opslaan’ om verder te gaan. 

7. Codeer instellingen, druk op ‘opslaan’ als u de lokale- en netwerkstream hebt ingesteld. Ook 
hier kunt gebruik maken van de ‘kopieer’ functie als instellingen hetzelfde zijn. 

8. Opname instellingen, kies het kanaal waarvoor je handmatig opnemen wilt instellen en kies 
‘opslaan’. Kies vervolgens ‘Klaar’ om de wizard af te sluiten. 
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4.3 Beelden opvragen en afspelen 
 

 

4.3.1 Tijd opvragen 

In ‘tijd opvragen’, kies de kalenderdatum of de datum waarvan u de beelden wilt zien en klik op de 

‘opvragen’ knop. Hier kun je een grafische opname/beeldweergave zien en het scherm zoals 

hieronder weergegeven (afbeelding) en beschreven: 

 Kies gegevens type; beelden of afbeeldingen 

 Kies het gewenste kanaal 

 Klik op de grafische weergave (positie van de witte verticale lijn is eveneens de starttijd van 

de getoonde beelden) of geef een precieze tijd in en kies vervolgens ‘afspelen’. 

 Dubbelklik op de grafische weergave om terug te spoelen (zie witte verticale lijn). 

 Als de datum in een groene kleur staat, dan betekent dit dat er die dag opnamen beschikbaar 

zijn. Als de datum in het grijs staat, zijn er geen beelden. 

 Groen is handmatige opname, blauw is geplande opname, geel is bewegingsdetectie en rood 

is alarmopname.  

 Elke pagina geeft maximaal 8 kanalen weer, klik ‘volgende’ of ‘laatste pagina’ om andere 

kanalen te bekijken. 

 

4.3.2 Gebeurtenis opvragen 

In het gebeurtenis opvragen scherm, kies het kanaal en het opnametype. U krijgt dan de volgende 

interface (zie afbeelding) 

 Kies gegevens type; beelden of afbeeldingen 

 Kies het gewenste kanaal 

 Kies opnametype 

 Gebruik de muis om de data te kiezen en klik vervolgens op ‘afspelen’ of dubbelklik op de 

datum 

 Ook hier kunt u ‘volgende pagina’ en ‘laatste pagina kiezen’ 
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Terugspoelfuncties: 

 

 

 Terugspoelen. Het aantal kanalen is afhankelijk van de DVR specificaties 

 In het terugspoelproces, druk op de rechtermuisknop om de terugspeelmodus weer te geven 

of te verbergen. 

 Om in te zoomen sleept u het loepje uit het terugspeelmenu naar het gewenste gebied in de 

kanaal interface. Door op de rechtermuisknop te drukken, stopt u het inzoomen. Door 

nogmaals op de rechtermuisknop te drukken,  gaat u volledig uit de zoommodus.  

 In het terugspoelproces kunt u ervoor kiezen om de opnamen op de te nemen op een USB 

(AVI of DAT formaat): 

o Speel de opgenomen data af 

o Kies de gewenste opname 

o Klik op het ‘clip icoon’ (zie afbeelding boven) om de starttijd aan te geven 

o Klik nogmaals op het icoontje om de eindtijd aan te geven 

o U krijgt nu het volgende scherm te zien (afbeelding linksonder) 

o Zet alle parameters juist en kies vervolgens ‘Back-up ’ 

Notitie: AVI Data kan niet opgevraagd en teruggespoeld worden in de DVR, gebruik hiervoor 

de mediaplayer op de PC. 

 In het terugspoelproces, kies het ‘lijstmenu’ (lijsticoon) om andere tijd of kanaaldata af te 

spelen (afbeelding rechtsonder) 
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Zie afbeelding onder voor ‘afbeelding terugspoel weergave’: 

 

 Ondersteunt terugspoelen voor enkel of meerdere kanalen 

 Ondersteunt splitscreen terugspoelen: druk op het ‘split-screen icoon’. De speler kan 1/4/8 

afbeeldingen tegelijk tonen. 

 Automatisch terugspoelen: klik op het ‘tijdicoon’ in de speler, de speler kan de afbeeldingen 

automatisch tonen met intervallen van 5, 10 of 15 seconden. 

 Handmatig terugspoelen: klik op het ‘handmatig terugspelen’ icoon om de laatste of 

volgende afbeelding te tonen. 

4.3.3 Data management 

U kunt de bestanden locken, unlocken of deleten in ‘data management’ (zie afbeelding hieronder): 

 

 Kies gegevenstype; opnamen of afbeeldingen 

 Kies het gewenste kanaal 

 Gebruik de muis om gegevens te locken, unlocken of deleten. 

Notitie: alleen wanneer de gegevens in de unlock modus zit, kunt u de gegevens locken of 

deleten. Het bestand wat op dat moment aan het opnemen is, kan niet verwijderd worden. Dit 

geldt ook voor bestanden in de lock modus. 

4.4 back-up  management 
Er zijn 3 mogelijkheden om het systeem te back-uppen: 

1. Back-up  naar PC via netwerk 

2. Back-up  via USB schijf (formaat FAT32) 

3. Ondersteunt externe USB brander back-up  opname 

Ga naar ‘hoofdmenu’  Back-up  management om in de interface te komen (foto onder): 
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 Kies het kanaal waar u een back-up  van wilt 

 Kies het tijdsinterval waar u een back-up  van wilt (maximaal 1 maand) 

 Kies het gewenste apparaat waar de back-up  vandaan gehaald wordt, meestal HDD. 

 Bestand status: vergrendeld of ontgrendeld 

 Gegevenstype: opname of afbeeldingen 

 Kies het opnametype voor back-up  

 Kies back-up  apparaat 

 Kies gewenste formaat van back-up  (DAT, AVI, JPEG) 

Notitie 1: Bij het opzoeken of maken van een back-up  dien je altijd eerst het gewenste 

formaat te kiezen 

Notitie 2: Het afspelen van een back-up  op de DVR kan alleen gedaan worden als het 

bestand in een DAT formaat is. 

 

4.4.1 Snelle back-up 

1. In de back-up management interface,  klik op ‘Snelle Back-up ’ nadat u het gewenste kanaal, 

bestand status, opname/afbeeldingen en type heeft gekozen. 

2. Vervolgens springt er een melding naar boven van ‘bent u zeker dat u wilt back-uppen?’ Kies 

‘Ja’, wacht nu tot de back-up  klaar is. 

Notitie: bij een snelle back-up  wordt van alles (wat gevraagd is) een back-up  gemaakt. 

 

4.4.2 Handmatige back-up  

1. Kies back-up  kanaal, bestand status, opname/afbeeldingen en type en druk vervolgens op 

‘onderzoek’.  

2. Kies de back-up  bestanden en druk op ‘handmatige back-up ’ om in de interface te komen 

3. Kies weer ‘Ja’ bij ‘Weet je zeker dat u wilt back-up pen’? 

4. Als de opname beschikbaar is, kunt u direct een back-up  maken 

5. Als u zeker wilt zijn van het back-up  bestand, kunt u het betreffende bestand kiezen en op 

‘afspelen’ drukken. 

Notitie: In de linker benedenhoek ziet u de back-up  capaciteit. 
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Afspelen van back-up bestand 

1. Kies het back-up apparaat in de back-up management interface, klik vervolgens op 

‘onderzoek’ 

2.  Als u zeker wilt zijn van het back-up bestand, kunt u het betreffende bestand kiezen en op 

‘afspelen’ drukken. 

Notitie: Het back-up bestand ondersteunt enkel-kanaal terugspelen.  

 

4.4.3 Schema  Back-up 

Klik op "Schema" in Back-up management interface om geplande back-up in te gaan. Zoals de 

hieronder aangegeven Instellingen zijn:  

Geplande back-up functie, het selecteren van geplande back-up kanaal, opnamemodus, geplande 

back-up tijd, back-up apparaat, overschrijven model, bestand opgeslagen type, wanneer de 

instellingen opgeslagen zijn, zal de Recorder automatisch het back-up moment maken.   

Let op: De Back-up tijd is niet in staat meer dan 1 maand te overschrijden. Als de tijd van de geplande 

back-up de tijd van het schema overschrijd, zal hij de laatste aanpassing onthouden. 

 

 

 



 

 
29 

4.5 Opname instellingen 

Opname instellingenmenu zoals onderstaande afbeelding: 

 

 

 

4.5.1 Opname Parameters 
Alvorens de opnamefunctie te starten is het belangrijk om de opname parameter in te stellen. Dit is 
verwant aan het opnemen en afspelen van video en de harde schijf capaciteit, etc.  
 
 
 
Na het inloggen, selecteert u " 
Opname instellingen " - > 
"Record (Opname) 
Parameter "Zie afbeelding”: 
Kanaalnummer : Kanaal 
selecteren door op de " + " , " - " 
op de afstandsbediening of met 
de muis er op te klikken. 
Record type :  
De parameters kunt u hier 
instellen voor de gewenste 
opname.. 
Bitrate: Voor opname kunt u het beste CBR kiezen, (constante bitrate) dit houdt in dat hij altijd alles 
live opneemt in 25Bps. Met VBR (variabele bitrate) bespaart u ruimte op de harddisk waardoor er 
soms beelden niet helemaal worden opgenomen minder Bps. Bps = Beelden per seconde) 
Definitie : Opname in 960H / Q960H / FD1 / CIF. 
Video kwaliteit : Er zijn 6 niveaus mogelijk . (hoogste , hoger, hoog, midden , laag en laagste ) 
Frame rate : 2-25 Bps. 
Bitrate : Bij het comprimeren van snel bewegende beelden , moeten we een limiet van compressie 
bitsnelheid bovengrens instellen. Voor: 960H - FD1 is dit 512K , 768K , 1M , 1.5M , 2M , 3M , 4M . 
Voor Q960H – CIF is 100K , 256K , 512K , 768K , 1M mogelijk. 
Audio :  het vinkje geeft geselecteerd aan, geen vinkje betekent uit, geldt zowel voor analoge als 
digitale invoer.  
Pre - opnametijd : De 4 opnamemodi ondersteunen een Pre - opname functie, de standaard pre -
opname tijd is 10s, kan worden ingesteld van 5 tot 30 seconden . Vanwege de variabele bit snelheid, 
kan de werkelijke vooropnametijd sommige verschillen met uw recorder. 
Vertraging recordtijd : De opnametijdsduur wanneer er een beweging / sensor alarm verschijnt , 
standaardtijdsduur is 30 seconden en kan worden ingesteld van  
0 – 180 seconden. 
Als u de andere kanalen hetzelfde wilt zetten dan klikt u op de Copy (kopiëren) knop om de 
gemaakte instellingen te kopiëren (sla eerste de eerste gemaakte instellingen op) en selecteer 
vervolgens het kanaalnummer, Klik op de Save (Opslaan) knop. 
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4.5.2 Schermafdruk Parameters 
Voordat u met de DVR- snapshot functie werkt 
dient u eerst de snapshots parameters in te 
stellen. Ga naar hoofdmenu  
" - > " Opname instellingen " - > " Screenshot 
Para . ' Zie afbeelding: 
 
 
 
 
 
 
 
Channel No : Selecteer het kanaal dat u wilt instellen . 
Type l Snapshot: De snapshot parameters zal actief zijn in de voor geselecteerde momentopname. 
Resolutie: Ondersteuning 960H - Q960H - FD1 - CIF. 
Beeldkwaliteit : Er zijn 6 niveaus : Hoogste, Hoger, Hoog, Midden, Laag, Laagste. 
Snapshot cyclus : Kan ingesteld worden van 1 tot 5 seconden. 
Snapshot foto's : 1 . 
 
Type momentopname “Snapshot” uitleg : 
Handmatig snapshot kanaal instellen: Klik rechts op de muisknop en selecteer image preview 
kanaal. 
Handmatig snapshot punt. maak op dit punt (tijdstip) een momentopname 
Handmatige momentopname van het systeem: Als u handmatig een momentopname parameter 
instelt om op deze tijd een snapshot te maken van het beeld 
Schema afbeelding: Het systeem zal op het ingegeven schema een snapshot maken er kunnen 
maximaal 6 schema’s worden ingesteld. 
Bewegingen snapshot: Het systeem zal een snapshot maken als er een beweging wordt 
gedetecteerd op de aangewezen camera.  
Alarm momentopname: Het systeem zal een snapshot maken wanneer er een alarm wordt 
gedetecteerd. 
 

4.5.3 Geavanceerd 

Selecteer “algemeen menu” -> “Opname 
instelling” -> “Geavanceerd” zoals op de 
afbeelding hiernaast. 
Opname overschrijven: Selecteer auto hiermee 
word de harddisk overschreven wanneer hij vol 
is. Hij zal nu de oudste opname overschrijven 
wanneer de capaciteit 0% is. 
Handmatig: 
Wanneer de harddisk vol is meld hij dit en kan u 
handmatig hem laten overschrijven.  
Op dit moment stopt hij met opnemen en wacht 
hij tot u dit ingeeft.  
Maximaal aantal dagen opnemen:  
Standaard is dit ongelimiteerd. Als u hier een maximaal aantal dagen instelt zal hij bij het bereiken 
van deze dagen de opname hij houdt daarbij het aantal dagen bij dat u wilt behouden. daarvoor 
wissen met opname als hij dit aantal bereikt heeft. 
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Opmerking: Heeft u geblokkeerd gekozen of alleen lezen dan kan de harde schijf niet overschreven 
of verwijderd worden.  
 

4.5.4 Handmatig opnemen. 

Handmatig opnemen gaat als volgt: 
Wanneer handmatig is gekozen lichten de opname kanalen op (Blauw). Niet geselecteerd blijft het 
grijs. Als u handmatig opnemen kiest zal alles continu 24/7 worden opgenomen op de gekozen 
kanalen totdat u dit uitschakelt. Wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken start de 
recorder opnieuw op en zal hij verder gaan met continu (handmatig) opnemen. 
Er zijn twee methodes om handmatige opname in te stellen. 
Methode 1: Druk op de record toets op de afstandsbediening, u komt nu in de opname modus, hier 
kiest u handmatige opname. 
Methode 2: Ga naar het hoofdmenu -> “Opname instelling -> “handmatige opname: hier kiest u 
handmatige opname. 

     
 

4.5.5 Handmatige schermafdruk: 

Selecteer Hoofdmenu -> “Opname menu -> “handmatig Snapshot” zoals hierboven getoond: 
Wanneer handmatig is gekozen lichten de opname kanalen op (Blauw). Niets geselecteerd blijft het 
grijs. 
Als u voor een handmatige snapshot kiest zal er 24/7 snapshots worden gemaakt van de gekozen 
kanalen totdat u dit uitschakelt. Wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken start de 
recorder opnieuw op en zal hij verder gaan met de snapshot instelling. 
Opmerking: Stel de snapshot functie in voordat u handmatige opname kiest. 
 

4.5.6 Schema opname. 

Neem de volgende stappen om in de schema opname instelling te komen. 
1. Selecteer eerst het gewenste camera kanaal. 
2. Tijdsinstelling, kies de dagen of een vaste dag. U kunt het instellen op vaste dagen of een 
specifieke dag. Tevens kunt u ook de tijden selecteren, bijvoorbeeld van 08.00 tot 18:00 uur en van 
19:00 tot 22:00 uur alles is door elkaar mogelijk qua tijd en dag indeling. 
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3. Klik nu op opslaan om het schema te activeren. U kunt nu ook deze instellingen kopiëren naar een 
ander kanaal met kopieer en daarna opslaan. 
 

4.6 Alarm instellingen 
Alarm Instelling zoals getoond in de in de onderstaande afbeelding  

 
 

4.6.1 Bewegingsdetectie  

Selecteer Hoofdmenu " -> "Alarm instelling" -> "Beweging", 
Zoals op de onderstaande afbeelding getoond. 
Hier kunt u uw kanaal selecteren en aangeven als er beweging is in uw beeld dat het moet worden 
opgenomen worden.(Bewegingsdetectie) u kunt daarbij aangeven of er een vooropname dient 
gemaakt te worden en nadat het bewegen is opgehouden de opname doorloopt. De gevoeligheid 
kan worden aangepast de gebieden kunnen worden geselecteerd en eventueel of u een alarm 
uitgang wil activeren zoals bijvoorbeeld een sirene. 
 
Bewegingsdetectie stappen:  
 
Stap 1: "Hoofd Menu" -> "Opname instellingen" -> "Opname para." selecteer kanaal pre-opname tijd 
en delay-recordtijd.  
 
Stap 2: Selecteer het kanaal nummer dat de beweging moet opnemen. 
 
Stap 3 : Definieer de gevoeligheid van het bewegingsdetectie niveau : Er zijn 5 niveaus : 1 (laagste 
niveau) ~ 5 ( hoogste niveau ) . Wanneer het systeem detecteert dat er beweging is in de scène , zal 
het alarm klinken en wordt de beweging opgenomen.  
Als u kiest voor een lage gevoeligheid, zoals 1, zal het alarm alleen gaan als er een grote verandering 
in de scene is. kies 5 voor een minimale verandering in de scene is, 
zal het motion alarm inschakelen. 
 
Stap 4: Detectie zone instellen: Als u de blokken geel maakt zal er beweging worden gedetecteerd. 
Grijs is niet actief. Standaard is het hele gebied grijs of geel. 
Stel het bewegingsgebied in door op de afstandsbediening of door DVR voorpaneel: Druk op de 
pijltjestoets om de cursor te verplaatsen om een begin punt te maken. Druk op " OK" knop om te 
selecteren, dan gaat u een een raster te selecteren. Druk op de " Return " knop (terug naar 
bewegingsdetectie) om de instelling op te slaan . 
Stel het bewegingsgebied met de muis: Klik met de linkermuisknop om een beginpunt te maken, 
sleep de muis om een plaats te selecteren, hij wordt nu geel  en zal het gebied ingesteld zijn. Dit 
gebied is nu het gebied voor bewegingsdetectie. Dubbelklik met de linkermuisknop de muis om het 
bewegingsgebied instelling te annuleren 
Klik rechts op de muis om terug te gaan.. 
 
Stap 5: Stel uw schema in (voor de specifieke instelling verwijzen wij u terug naar het schema te 
plannen). 
 
Stap 6: Koppeling instelling: Stel Trigger Record , Screenshot koppeling , Alarm uitgang , e-mail 
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koppeling , PTZ preset punt . 
l Alarm Record : Selecteer het kanaal nummer dat u voor de koppeling wilt instellen. 
l Screenshot koppeling: kies het kanaal dat voor screenshot koppeling en de beweging screenshot is 
ingesteld in het screenshot parameter menu. 
l Alarm uitgang : Als de alarmuitgang instelling blauw is betekent dat het zal alarmeren wanneer er 
alarm gebeurtenissen zijn. Als de grijze kleur wordt getoond zal de alarmuitgang niet werken. . 
l e-mail koppeling : Selecteer " E-mail Koppeling " Het DVR-systeem kan het alarm met de 
bijbehorende informatie naar uw e-mail box sturen die u heeftt ingesteld wanneer er een alarm is. 
l PTZ preset : het systeem ondersteunt de functie van de PTZ camera u kunt hem laten sturen door 
een vooraf ingesteld punt wanneer er beweging is. (voor de specifieke instelling verwijzen wij u naar 
> PTZ preset punt) . 
 

          
 
 
 

4.6.2 Sensor 

Sensor alarm opname instelling: 
Stap 1 : " Algemeen Menu " - > " Opname instellingen " - > "Record Parameters en dan naar het 
kanaal pre -opname tijd en delay - recordtijd . 
Stap 2: " Algemeen Menu " - > " Alarm Setup " - > "Sensor " , (afbeelding rechtsboven) : 
Stap 3 : Selecteer type beeldsensor : Normaal of Normaal Gesloten . 
Stap 4: Kies sensor nummer . 
Stap 5 : Stel de sensor tijd in (voor de specifieke instelling verwijzen wij u naar opname schema). 
Stap 6 : Koppeling instelling : Stel Trigger Record , Screenshot, Alarm uitgang, e-mail koppeling , PTZ 
preset punt . 
l Trigger Record : Selecteer het kanaalnummer waarvoor u de koppeling wilt instellen . 
l Screenshot koppeling : Kies het kanaal dat voor de screenshot koppeling en het alarm screenshot is 
vastgesteld in het screenshot parameter menu. 
l Alarm uitgang : Als de alarmuitgang instelling in een blauwe kleur is betekent dit dat hij zal  
alarmeren bij alarm gebeurtenissen . Als hij in de  grijze kleur is  zal de alarmuitgang niet actief zijn.  
l E-mail koppeling : Selecteer " E-mail Koppeling " dat kan het DVR-systeem een alarm naar uw e-mail 
box sturen als die ingesteld is en er een alarm is geweest. 
l PTZ preset : Het systeem ondersteunt de functie van de PTZ camera die kan bewegen naar een 
vooraf ingestelde preset punt wanneer er een alarm gebeurt. Instellen volgens  onderstaande 
stappen : 
1 . Selecteer " PTZ preset punt " in te voeren instelling aanzetten PTZ preset punt " en maak 
vervolgens een PTZ preset punt. ( Opmerking : PTZ preset punt waarde bereik 1-255 , 255 betekent 
dicht.0) Na de klaar instelling , sla de instelling op en keer terug naar de sensor instelling. 
2 . Stel het COM- nummer, COM apparaat en baudrate in, in de COM instelling. 
3 . Stel het PTZ- protocol in en de adres code in de PTZ –instelling. 
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4 . Schakel het beeld waaraan u het vooraf ingestelde punt kanaal, druk op " PTZ " knop op de 
afstandsbediening of via het voorpaneel om de PTZ-besturing te activeren. Klik op " Preset" knop het 
invoeren van de vooraf ingestelde punt die u hebt ingesteld 
in stap 1. Of je kunt met de rechtermuisknop klikken voor de PTZ controle modus, voer dan een 
vooraf ingestelde punt in en klik nu op de Preset knop om de instelling op te slaan. 
 

4.6.3 Alarm uitgang 

Hoofdmenu -> Alarm instelling” -> “Alarm uitgang” zoals 
rechts getoond: 
U kunt hier het alarm instellen, zoals de duur, audio, 
volledig en alarm uitgangtijdsduur. 
l Alarm duur tijd: Alarm tijd 2~300 seconden. Standaard 
staat hij op 30 seconden. 
l Audio: wanneer deze optie is geselecteerd dan zal de 
audio uitgang worden geactiveerd. 
l Speaker: De speaker in het systeem zal gaan piepen bij een alarm.  
l Volledig scherm: Als er op uw scherm meerdere camera kanalen heeft staan en er is een alarm op 
een specifiek kanaal dan wordt deze volledig getoond op uw scherm.  
l Alarm uitgangstijd: Standaard  staat deze uitgamgstijd op elke dag van 0:00-23:59. 
 
 

4.6.4 Overige alarmen 

Ga naar “Hoofdmenu Menu” -> “Alarm instelling” -> “Overige alarmen” zoals onderstaand afgebeeld: 
l Alarm type: HDD Fout, Video verlies, Netwerk probleem, Hoge temperatuur, Video maskering. HDD 
Probleem, Video verlies en een te hoge temperatuur staan standaard altijd aan, de overige alarmen 
dient u te selecteren.  
l Alarm Koppeling: Wanneer de alarm uitgang is geactiveerd wordt de knop blauw, niet geselecteerd 
is hij grijs. HDD fout, Video verlies, hoge temperatuur en de video maskering ondersteund email 
verzendfuncties. 
 

  
 
 
4.6.5 Handmatig Alarm 
Ga naar “Hoofdmenu” -> “Alarm instelling” -> “Handmatig alarm”, zie afbeelding rechtsboven.  
Als er problemen zijn kunt u zo anderen informeren die ingesteld zijn in de diverse situaties. 
Instellen: Klik op de linkermuisknop om het alarm te selecteren of u kunt alles selecteren via de 
selecteer alles knop. Vervolgens klikt u op  de activeer knop om het alarm te openen.. 
Klik op de verwijder knop om het alarm te stoppen. 
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4.7 Systeem Instellingen 
De systeem setup heeft meerdere submenu’s: algemene instellingen, tijd instellingen, uitgang 
instellingen, com instellingen, PTZ instellingen en netwerk instellingen. De interface ziet er als volgt 
uit: 

 
 

4.7.1 Algemene Instellingen 

Ga naar het “Hoofdmenu”  “Algemene Instellingen” de interface ziet er uit zoals hiernaast wordt 
weergeven:  

 Host Naam: Hier kan de DVR Host 
naam worden ingesteld. 

 Open Remote Control slot: 
Selecteer en open de remote 
controller slot functie, dan kunt u 
de DVR blokkeren middels de 
afstandsbediening.  

 Host ID: Als een COM controller 
meerdere DVR’s verbind met een 
parallelle verbinding, dient een 
verschillende ID code te worden 
aangesloten op iedere DVR om 
onderscheid te maken in de 
bediening van het juiste apparaat. 
Tevens wordt het host nummer geblokkeerd en gedeblokkeerd door de afstandsbediening.  

 Video Standaard: De gebruiker kan een PAL of NTSC video formaat instellen. 

 Resolutie: Ondersteuning voor 1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080. 

 Taal: Engels of Nederlands als taalkeuze 

 Weergave apparaat: Schakelen tussen de VGA / CVBS uitgang. 

 Auto systeemslot: Systeem zal automatisch uitloggen na een ingestelde tijd (1-10 minutes). 
Standaard is een tijd van 3 minuten ingesteld. Dat wil zeggen wanneer het apparaat 3 
minuten niet bediend is, dat de recorder automatisch de gebruiker lokaal uitlogt. 

 Kies het weergave apparaat bij opstarten: Wanneer u dit activeert en opslaat, zal bij een 
herstart deze keuze worden weergeven. 

 Toon opstart wizard: Als deze optie geselecteerd is, wordt een popup snel start weergeven 
bij het opstarten. In het snel start menu kunt u de volgende zaken instellen: Tijd instelling, 
Netwerk Instelling, Opname Instellingen, Handmatige opname. 

 

4.7.2 Tijd Instellingen 

Ga naar het “Hoofdmenu”  “Tijd Instellingen” de interface ziet er uit zoals hieronder wordt 
weergeven:  

 Tijd instelling: 
Deze functie wordt gebruikt om de systeem tijd in te stellen, het systeem is voorzien van een 
oneindige kalender functie. U kan direct de datum invullen of dubbel klikken om een datum 
te selecteren. De dag zal automatisch wijzigen als de datum wijzigt.  
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 DST instelling:  

Klik de “DST “ knop om toegang te krijgen tot de interface zoals rechts hierboven: 
Bijvoorbeeld: De DST van Europese landen is van de laatste zondag in Maart tot de laatste zondag in 
Oktober. EU landen wijzigen de tijd om 2:00 uur op de laatste zondag van Maart in GMT. Voor 
centraal Europa, waaronder Nederland, stelt u de tijd in op UTC+1. 

 NTP Instelling:  
NTP: NTP (Netwerk Tijd Protocol) betekend dat de huidige tijd van een remote server via het netwerk 
wordt gesynchroniseerd. De standaard server is hk.pool.ntp.org, poort 123, tijdzone is GMT+08:00 
Tijd server: de standaard tijd server kan automatisch synchroniseren als het netwerk in orde is.  
Poort: Tijd server poort. De huidige NTP ondersteund enkel TCP transmissie 
Londen: GMT+0, Berlijn: GMT+1, Cairo: GMT+2, Moskou: GMT+3, New Delhi: GMT + 5, Bangkok: 
GMT + 7, Hong Kong Beijing: GMT + 8, Tokio: GMT + 9, Sydney: GMT + 10, Hawaï: GMT - 10, Alaska: 
GMT - 9, Pacific tijd: GMT - 8, Amerikaanse tijd: GMT - 7,  Verenigde staten centrale tijd: GMT - 6, 
De Verenigde Status oost tijd: GMT - 5, Atlantische tijd: GMT - 4, Brazilië: GMT - 3, Atlantisch - 
centraal: GMT - 2. 
Update cyclus: De update cyclus kan ingesteld worden per uur, per dag of per week. De effectieve 
range is 1-60. Selecteer “Auto update” knop, de systeem zal update bij het verlopen van de cyclus. U 
kunt ook “handmatig updaten” selecteren om direct de tijd te updaten.  
 

4.7.3 Uitgang Instellingen 

Ga naar het “Hoofdmenu”  “Uitgang Instellingen” de interface ziet er uit zoals hieronder wordt 
weergeven:  
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1. Kanaal instelling 
Ga naar “uitgang”  “kanaal Instellingen” de interface ziet er uit zoals rechts hierboven wordt 
weergeven. U kunt de kanaal naam, video masker, speciaal gebied, video aanpassingen en kanaal 
naam positie instellen.  
(1) Kanaal naam 

 Kanaal naam kan maximaal uit 31 karakters bestaan. 

 Linker muisklik in het tekst veld, dan komt er een virtueel toetsenbord tevoorschijn. Het 
toetsenbord is standaard bestaande uit Engelse karakters. U kan op de “caps” knop klikken 
om hoofdletters toe te passen. 
U kan op de rechter muisklik toetsen, om te schakelen tussen cijfers of letters. 

 Invoeren met de afstandsbediening: Continu toetsen op een numerieke toets om invoer 
wijzen te wijzigen. 

 Wanneer de kanaal instellingen gekopieerd worden, zal de kanaal naam niet gekopieerd 
worden. 

(2) Video Masker instellingen 
In sommige bewaking toepassingen, dienen gebruikers gevoelige of privé gebieden te 
maskeren, zoals bijvoorbeeld ATM wachtwoord gebieden.  
Er zijn 4 maskeer methodes: Uitschakelen, Live masker, opname masker, alles maskeren. 
Opname masker en alle maskers kunnen maximaal 4 gebieden bevatten.  

 Uitschakelen: de video maskeer functie niet inschakelen. 

 Live masker: het kanaal wordt niet getoond bij live weergave, maar wel opgenomen.  

 Opname masker: het kanaal wordt niet gemaskeerd tijdens live weergave, maar wordt 
niet opgenomen.  

 Alle masker: het kanaal wordt zowel niet live weergeven als opgenomen.  
Maskeer gebied instelling stappen: 

 Selecteer “Opname masker” of “alle masker” in video masker drop down lijst. Klik op 
“masker gebied” aan de rechterzijde om het masker gebied instellingen menu te openen.  

 Instellen per muis: linker muisklik op een punt om het gebied te starten, en klik op een ander 
punt om het gebied te beëindigen. Het geselecteerde gebied wordt weergeven.  

 Instellen met de afstandsbediening en voorpaneel: Toets op de pijltjes toetsen om een begin 
positie te bepalen en klik op “ok” om de start positie te bevestigen. Vervolgens gaat u met de 
cursor naar het eindpunt en druk weer op “ok”. Druk op “clear” om het gebied te annuleren.  

 Ga terug naar de kanaal interface, klik op “opslaan” om de instellingen te activeren.  
(3) Speciaal gebied 

U kunt ook maximaal 4 speciale gebieden instellen. Deze instelmethode is gelijk aan de maskeer 
gebied instelling.  
Opmerking: U kunt enkel speciale gebieden zien in donkere omstandigheden. Het zal geen 
onderscheid bieden in normale omstandigheden.  

(4) Video aanpassen 

 Klik op de “Video aanpassen” knop in de kanaal instellingen 
interface om de kanaal instellingen interface te benaderen. 
Of u toets op de “beeld” knop op de afstandsbediening of 
voorpaneel. De interface dient er zoals hiernaast uit te 
zien:  

 Systeem standaard kanaal instellingen: Helderheid 128, 
contrast 128, Verzadiging 128, scherpte 128. 

 Kanaal Nr. Gebruikt om te schakelen tussen kanalen, u kan 
ook alle kanalen tegelijk instellen.  

Aanpas methode: 
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 Selecteer de instellingen die u wilt wijzigen, toets of klik met de muis vervolgens op “+”, “-“ 
om de waarde te wijzigen. 

(5) Kanaal naam positie 
De kanaal naam standaard in de linker hoek. Klik op de “kanaal naam positie” knop en voer de kanaal 
naam vervolgens in. Sleep 
vervolgens de kanaalnaam naar de 
gewenste positie op het scherm.  
 
2. OSD  
Ga naar “Uitgang”  “OSD”, de 
interface ziet er uit zoals rechts 
hierboven wordt weergeven. 
 

3. Sequence 
Ga naar “Uitgang”  “Sequence”, de 
interface wordt hieronder 
weergeven. Deze functie zorgt 
ervoor dat er diverse kanalen 
schakelen, het aantal kanalen en het 
sequence formaat kunnen worden  ingeschakeld.  

 Sequence cyclus: Sequence interval is 3-60 seconden. 

 Divisie modus: heeft 1 beeld of bij 4 beelden twee opties. 

 Sequence kanaal nr.: zal hetzelfde zijn of groter dan het aantal in de divisie modus. 
Opmerking: Functie is enkel beschikbaar wanneer de DVR gebruiker uitgelogd is lokaal.  
 

4. Spot instelling  
Ga naar “Uitgang”  “Spot”, de interface wordt hieronder weergeven. 

(1) Activeer de “sequence” knop. Voer de sequence tijd (unit in seconden) en selecteer 
sequence kanaal.  

Opmerking: het kanaal dat participeert in sequence kan niet herhaald worden. 
(2) Er is een speciale uitgang voor SPOT in DVR achter paneel, het is de CVBS uitgang.   
(3) SPOT zal enkel werken in DVR slot status (dus gebruiker lokaal uitgelogd). 

  
 

4.7.4 COM Instellingen 

Ga naar “Hoofdmenu”  “Systeem instellingen”  “COM”, de interface ziet er uit zoals hieronder 
wordt weergeven. U kunt de DVR laten communiceren met een COM apparaat via deze instellingen. De 
DVR seriële poort is enkel RS485. De RS485 is een half-duplex ontvanger functie en kan niet verbonden 
worden met een keyboard en PTZ gelijktijdig.  

 De instellingen voor RS485 zijn als volgt: Baud rate, Data bit, stop bit, etc. 
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 COM Type: definieer het COM apparaat type, de keuze is uit PTZ, Keyboard of Transparant 
kanaal.  

 Baud rate: Stel de baud rate in met het COM apparaat als u een PTZ of keyboard wilt instellen, u 
dient hetzelfde in de PTZ of keyboard in te stellen.  

 Data bit, stop bit, check bit: Stel de data bit, stop bit en check bit in volgens de PTZ protocol 
code. Meestal is de PTZ protocol standaard data bit 8 en de check bit is geen, stop bit is 1. 

 Host adres: wanneer een keyboard parallel is aangesloten met meerdere DVRs, wordt het 
keyboard gebruikt om meerdere DVR’s gescheiden van elkaar te bedienen via de unieke code. 

 ATM protocol: selecteer standaard. 
 

4.7.5 PTZ Instellingen 

Ga naar “Hoofdmenu”  “Systeem instellingen”  “PTZ Instelling”, de interface ziet er uit zoals 
hieronder wordt weergeven. 
PTZ bediening instellen stappen: 

 Selecteer het COM type, COM apparaat en baud rate in COM instelling interface. 

 Stel het PTZ protocol en adres code in. (Standaard correspondeert de PTZ adres code met het 
kanaal nummer, dus kanaal 1 zou bij voorkeur als kanaal 1 dienen te worden ingesteld.) 

Opmerking: het PTZ protocol, baud-rate en adres code dienen hetzelfde te zijn als in de PTZ camera zelf. 

 Schakel het kanaal die u wilt bedienen met de PTZ bediening. Toets op “PTZ” om de PTZ modus 
te openen. Vervolgens kunt u de camera besturen. Druk nogmaals op “PTZ” om de functie te 
beëindigen.  

Opmerking: Versleep de interface om hem te verplaatsen.  

 Instellen en oproepen van een preset punt met de afstandsbediening: 
Ga naar de PTZ status, druk op de richtingstoetsen naar het gewenste preset punt en toets op preset op 
de remote control, en voer het preset nummer in bij het tekstveld. Bijvoorbeeld 001. Vervolgens 
beweegt u de PTZ naar een andere positie. Wanneer u de #call knop indrukt en nr. 001 invoert, dan zal 
de PTZ automatisch naar het ingesteld preset punt 1 gaan.  
Opmerking: Geldige range 1-255, 255 betekend gesloten.  
 

   
 Instellen en oproepen van een preset punt met de muis:  

Open de PTZ status, dubbele linkerklik op het preset invoerveld om het software keyboard te 
openen en voer preset Nr.(zoals 1).Rechter muisklik om het software keyboard te laten 
verdwijnen. Vervolgens klikt U op preset om de setup te activeren. Vervolgens draait U de 
PTZ naar een ander punt en drukt U op de “call” knop en voert U het preset nummer in waar 
U naartoe wilt. De PTZ Camera zal automatisch naar het ingestelde punt gaan. Klik op return 
/ vorige om de PTZ interface te sluiten.  

 

 Multi-preset positie sequence (Opmerking: Alleen activeren als de systeem log af staat)  
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(1) Sequence interval tijd:0 tot 99 seconden.  
(2) Preset Nr.: Elk kanaal kan maximaal 16 preset posities hebben.  
(3) Range van de preset Nummers.:001-255,255 betekend gesloten. 

 Cruise Track opname: Klik op “schakel” om te schakelen naar de PTZ track interface (zie 
hieronder): Cruise track is een voor-opname  van een gebruiker bediening voor een PTZ 
camera. (Omhoog-Omlaag, Speed, Focus, Zoom, Iris), en deze bediening wordt constant 
herhaald. 
Open een track cruise functie door te klikken op de track opname button, bedien de dome 
camera enige tijd (zoals omhoog, omlaag, snelheid, focus, enz.) en klik op “eind” om de 
opname van de bediening af te ronden. Klik op de “lopende” knop om de opname te bekijken 
en te herhalen totdat u de camera handmatig bediend.  

Opmerking: Momenteel werkt deze track functie enkel voor PELCOD, PELCOP, SONY, CS850B 
protocol. Het protocol dat deze functie niet ondersteund toont de knoppen voor “track opname”, 
“einde”, en “lopende” niet. 
 

 
 

4.7.6 Netwerk Instellingen 

Ga naar “Hoofdmenu”  “Systeem instellingen”  “Netwerk”, de interface ziet er uit zoals hieronder 
wordt weergeven. 

 
 

1. Netwerk instelling 
Ga naar “netwerk”   “netwerk”, de interface ziet eruit zoals hier rechts boven: 

 DHCP: Als er een DHCP server is, kunt u deze optie aanvinken. De recorder verkrijgt dan 
automatisch zijn netwerk adres instellingen.  

 IP: Dit is een uniek nummer, deze dient ook uniek te zijn in een netwerk in dezelfde LAN 
omgeving te zitten.  

 DNS Server: Voer de DNS server adres in die u krijgt van de lokale netwerk aanbieder.  
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 Backup IP: De backup IP zal werken wanneer de DHCP mislukt. 

 Poort instelling: Commando poort, http poort, Upgrade poort. 
Commando poort: de communicatie poort met client. Standaard is dit 8101, geldige range is 
8000-9000.  
http poort: Web browser toegangspoort, standaard is dit 81, het toegangsformaat is 
http://IP:port 

 Multicast instelling:  
Activeer multicast: deze functie is enkel gebruikt voor UDP stream.  
Meerdere IP adressen: meerdere ip adressen instelbare range is van 224.0.0.0 tot 
239.255.255.255;  de standaard waarde is 239.0.0.1. 
Meerdere poorten: de standaard poort begint met 8000. 
Opmerking: Als er 2 of meerdere DVR’s in een netwerk zijn toegepast, dient u unieke poorten te 
gebruiken.  
 
2. Sub-stream 
Ga naar “netwerk”   “sub-stream”, de interface ziet eruit zoals hieronder: 
De substream instellingen zijn gerelateerd aan de netwerk transmissie en netwerk opname 
opslag. Wanneer u de DVR live bekijkt via het netwerk, zal het de substream gebruiken (netwerk-
stream) om data te versturen. Refereer naar 4.5.1. voor de opname instellingen.  
 

  
  

 
3. DDNS 

De Viscoo DVR ondersteunt een DDNS functie, U kunt het WAN IP analyseren welke direct gekozen is 
door de ADSL verbinding. Tevens kan u ook de router WAN IP address achterhalen. Deze functie 
ondersteunt de domein naam die is geregistreerd bij www.dyndns.com. U kunt hier een account 
aanmaken om een dynamisch IP adres automatisch te laten updaten.  

 Login op www.dyndns.com om een dyndns DDNS service aan te maken, gelieve de 
gebruikersnaam en het wachtwoord opschrijven. Kies de dyndns server op uw recorder, voer 
de gebruikersnaam en wachtwoord in welke U heeft aangemaakt op de website. Sla deze 
gegevens op en dan dient U de DDNS informatie te zien na enkele minuten.  

 

4. PPPOE  
Ga naar “netwerk”   “PPPOE”, de interface ziet eruit zoals hieronder: 
 
PPPOE is een van de manieren om te verbinden met een WAN netwerk. Op deze manier maakt U 
verbinding met het WAN netwerk door rechtstreeks een verbinding op te zetten met de ADSL 
provider  

 Gebruikersnaam: ADSL account gebruikersnaam.  

http://IP:port
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 Wachtwoord: ADSL account wachtwoord.  

 Verbinden: Nadat U de correcte ADSL gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld, gaat U 
met de muis naar het icon “connect / verbinden” om een verbinding te maken met het WAN 
netwerk.  

 Auto Connect: Wanneer U deze optie kiest, zal het systeem automatisch een nieuwe 
verbinding maken met het WAN netwerk nadat de verbinding verbroken is geweest.  

 Sla het wachtwoord op: Wanneer U deze optie kiest zal het systeem automatisch het ADSL 
wachtwoord opslaan, zodat U deze niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer U weer 
opnieuw verbindt met het WAN netwerk.  

 Het toont de netwerk informatie van het publieke netwerk nadat de ADSL connective 
succesvol is verbonden (zoals het IPadres en subnet) Druk op de “save” knop om de 
gegevens op te slaan. De volgende keer, zal de recorder automatisch verbinding zoeken met 
het netwerk. (opmerking: U dient het netwerk handmatig te verbinden nadat u de optie auto 
re-dial aanzet.  

 3G kiezen 
Voer de 3g netwerk kaart module in via 
de USB interface. Selecteer 3G op de 
interface in “hoofdmenu”  “Netwerk” 
 “PPPOE” interface. Selecteer “3G 
kiezen” en voer de 3G gebruikersnaam, 
wachtwoord en selecteer het juiste 3G 
formaat. Klik op verbinden om een 3G 
verbinding te starten. Controleer de 
volgende zaken als de verbinding 
mislukt: 

A. Momenteel wordt enkel de Huawei 
EC1260/EC1261/EC122/E261/E353/E15
3 3G netwerk kaarten ondersteund.  

B. Controleer of uw 3G kaart overeen komt met het telefoon kaart netwerk. 
C. Controleer of u de 3G kies knop heeft ingesteld en of deze gegevens juist zijn. 
D. Controleer of de netwerk standaard correct is (CDMA/WCDMA/TD-SCDMA). 

Opmerking: U dient handmatig met het netwerk te verbinden als u eerst “auto herkiezen” heeft 
gekozen.  
 

5. Email Instellingen 
Ga naar “netwerk”   “email instellingen”, de 
interface ziet eruit zoals hieronder: 

 
Email setup instellingen:  
(1) Activeer de Email upload, selecteer de 
gerelateerde email. Bij alarm(video verlies, 
bewegingsdetectie, sensor detectie) trigger, zal 
de DVR automatisch emails sturen naar een 
mail account.  
(2) Stel de SMTP server in, standaard is dit 
smtp.126.com.  
(3) Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord 
van de mail account in.  
(4) Voer het mail adres van de SMTP server in bij het zenders mail adres.  
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(5) voer het emailadres van de ontvanger in. Meerdere adressen kunnen geplaatst worden door er 
een scheidingsteken “;” achter te plaatsen. Er kunnen maximaal 256 tekens in dit venster geplaatst 
worden.  
(6) De standaardpoort is 25,nomaal gesproken hoeft deze poort niet gewijzigd te worden.  
(7) Stel de e-mail upload interval tijd in, dat is de tijd interval om alarm informatie te versturen naar 
de doelemail. De recorder upload slechts eens in de gekozen interval tijd, dit kunnen ook snapshots 
zijn, waarbij dit standaard .jpg is.  
(8) Na het opslaan van de instellingen, ontvangt de ingestelde ontvanger(s) de meldingen van de 
recorder wanneer een alarm is geactiveerd.  

Opmerking: als de mail niet verzonden kan 
worden, dient u vast te stellen of de recorder 
toegang heeft tot het internet, en of de mail 
server wel kan werken. Sommige providers 
blokkeren poort 25. 

 
6. Platform Server 
Deze functie is gereserveerd om in de toekomst 
extra platforms toe te voegen, de interface ziet 
er zo uit:  
 
7. Kanaal samenstellen 
Nadat u in het “Kanaal samenstellen” interface bent aangekomen, ziet u een interface zoals 
hieronder:  
Een samengesteld kanaal kan meerdere weergaves van een kanaal tonen in de webbrowser 
interface. 
a. Stel het samengesteld kanaal in, klik op activeren en klik op instellingen om de interface te 

openen zoals hieronder.  
b. Zie voor meer informatie paragraaf 4.5.1. opname instellingen. 

Opmerking: De samengesteld kanaal opname instellingen zullen elkaar niet beïnvloeden, deze zal 
enkel werken als een hoofd stream / main stream.  
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4.7.7 Ingang Instellingen 

Controleer of uw video resolutie FD1 of 960H is alvorens u deze aansluit op de ingang. Deze stap is 
erg belangrijk om omdat deze effect heeft op de opname instellingen, snapshot instellingen, sub-
stream instellingen, opname bestands resolutie, snapshot beeldresolutie, en sub-stream resolutie.  
 
Ga naar “hoofdmenu”   “Systeem instellingen”  “Ingang instellingen”, de interface ziet eruit zoals 
hieronder: 
 
 

 
 
 

4.8 HD instellingen 
Na inloggen kunt u de HDD algemene informatie, de HDD groep instellingen en SMART informatie 

bekijken. Ga naar Hoofdmenu  ‘HDD beheer’ menu 

4.8.1 Algemene informatie 

De algemene informatie van de HDD kunt u bekijken in het HDD beheer menu is het scherm als volgt: 

1. HDD algemene informatie: de eerste rij toont het nummer van de harde schijf die 

correspondeert met de HDD interface. De tweede rij toont het HDD apparaat. De 3e, 4e, 5e en 

6e rij geven het onderdeel, status, totale capaciteit en beschikbare capaciteit weer. Het 

systeem ondersteunt alleen FAT32 formaat. Gebruik aub alleen een HD met meer dan 32GB. 

Als er meerdere  onderdelen in één HD zitten, dan leest het systeem alleen het eerste 

onderdeel. 

2. ‘Proberen te gebruiken’: als de disk anders dan normaal is, kies de betreffende HD en kies 

‘Probeer te gebruiken’. Het systeem wordt zo vertelt om de HD te gebruiken, na herstarten 

zal het systeem het normale onderdeel gebruiken. 

3. HDD eigendom: U kunt instellen of de HDD te beschrijven is of een ‘alleen-lezen’ modus 

moet instellen. Als u de HD wilt beschermen tegen overschrijven, dan zet u hem op ‘alleen-

lezen’. Dit gaat als volgt: in het algemene informatie menu, klik op ‘eigenschappen’ 

vervolgens ‘schijf eigendom setting’ en zet vervolgens de eigenschappen op ‘alleen-lezen’ en 

druk op opslaan. 

4. HDD formateren: kies het gewenste schijfnummer dat u wilt formatteren en druk vervolgens 

op ‘formatteren’.  
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Notities: wanneer u een log bestand wilt formatteren, dan dient u eerst de HDD te kiezen 

waarop het log bestand staat voordat u op ‘log formatteren’ drukt. 

 

 

4.8.2 HDD groep 

Let op: u kunt bepaalde kanalen toewijzen voor opslag op een bepaalde HDD groep. Dit heeft de 

volgende voordelen: 

1. U kunt verzekeren dat een specifiek kanaal opgenomen wordt op een specifieke HD 

2. Naar gelang de opnamegroottes (MB’s) kunt u de juiste HDD selecteren.  

U kunt ‘HDD groep’ kiezen als submenu in ‘HDD beheer’. De interface ziet eruit als de foto 

rechtsboven. Het systeem ondersteunt maximaal 4 HDD groepen. 

HDD nummer: zorg ervoor dat de HDD tot de juiste groep behoort. 

Opnamekanaal: zorg er tevens voor dat het juiste kanaal tot de juiste groep behoort. 

Totale capaciteit: geeft de totale capaciteit weer van alle HDD’s in de groep. 

Vrije capaciteit: geeft de vrije capaciteit weer van alle HDD’s in de groep. 

Opnametijd: geeft de maximale opnamecapaciteit (in tijd) weer van de HDD groep. 

4.8.3 SMART 

Kies het ‘SMART’ interface (zoals afbeelding onder). 

Hier kunt u het serienummer, model, temperatuur, status en andere SMART waarden aflezen. 
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4.9 Informatie opzoeken 
Zoek de DVR versie op en ga vervolgens naar hoofdmenu  informatie opzoeken. Deze heeft de 

subitems; systeeminfo, opnamestatus, alarm status, online status, log aanvraag en input status. 

 

 

4.9.1 Systeem informatie 

Wanneer u op systeem informatie klikt, krijgt u de volgende interface: 
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4.9.2 Opnamestatus 

Hier kunt u snel de huidige opnamestatus checken. Het systeem kan de ‘opname modus’, 

‘beeldkwaliteit’, ‘definitie’, ‘audio (aan/uit)’ en ‘bitrate’ van elk kanaal weergeven (rechtsboven). Als 

het systeem aan het opnemen is, zal het één opnamemodus tonen 

(handmatig/schema/beweging/alarm). Het toont eveneens de huidige definitie, bitrate, 

beeldkwaliteit, audio etc. 

4.9.3 Alarm status 

Het alarm status interface is als volgt(afbeelding onder): het geeft 4 soorten alarm informatie weer 

van elk kanaal; sensor alarm, beweging alarm, video verloren alarm en video masker alarm. U kunt 

de ‘verwijder’ knop indrukken om het alarmgeluid te stoppen in het DVR paneel of de IR 

afstandsbediening. Als u op het ‘alarm verwijderen’ icoon drukt in de DVR interface, dan stopt het 

alarm geluid ook. 

 

 

4.9.4 Online status 

Geeft de informatie weer hoe de DVR gekoppeld is aan de PC. Het geeft de username, IP adres en tijd 

van login weer.  

Notitie: onze CMS software kan de online status weergave beïnvloeden. Als de CMS software een DVR 

met IP toe heeft gevoegd, dan verbind de PS service centerde DVR, zelfs als u de PC terminal niet 

opent. Het toont nu het IP adres van de PS service server in de online status. 
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4.9.5 Log onderzoeken 

De interface van het log onderzoeken ziet er als volgt uit: 

Notitie: de log informatie ondersteunt maximaal 1023 dagen en 524032 log items. U kunt de DVR 

host log informatie via internet. 

Systeem log bevat: systeem opstart/uitschakel log, upgrade log, alarm log, ptz controle log, systeem 

gebruikers login log, systeem parameter verandering log, terugspeel opname log, backup log, HDD 

formateer log en de klant login log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.6 Input status 

Het input status scherm geeft de video/audio input weer voor elk kanaal (afbeelding rechtsboven).  

 

4.10 Systeem onderhoud 
Open ‘hoofdmenu’  ‘Systeem onderhoud’ om snel gebruikers in te stellen en te beheren. Het 

scherm is als volgt: 

 

4.10.1 Snelle installatie 

U kunt ‘tijd instellingen’, ‘netwerk instellingen’, HDD beheer, input instellingen, opname parameters 

etc. Bekijk aub eens 4.2. 

Notitie: Druk aub op opslaan om je parameter instellingen op te slaan. 
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4.10.2 Gebruikersinstellingen 

Als de DVR de fabriek verlaat, is er slechts één gebruiker ‘admin’. Deze heeft de meeste rechten en 

kan maximaal 15 gebruikers aanmaken. Wachtwoorden kunnen gewijzigd worden in het ‘account’ 

scherm. 

 

1. Gebruikersbeheer 

 Gebruiker toevoegen/verwijderen: ga met de cursor naar de ‘toevoegen’ knop. Klik hierop 

om een nieuwe gebruiker toe te voegen of kies een gebruiker in de lijst en druk vervolgens 

op ‘verwijderen’. 

 Wachtwoord aanpassen: klik simpelweg op een gebruiker 

 Ondersteunt lokale en op afstand rechten instellen 

 

2. Gebruikersgroep 

Groepsfunctie wordt ondersteund: elke gebruiker kan maximaal in 1 groep deelnemen. De 

administrator kan de rechten van een groep bepalen. Het scherm ziet er als volgt uit: 
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4.10.3 Terugzetten naar fabrieksinstellingen 

Als u het systeem wilt resetten gaat u naar ‘Systeem onderhoud’, ‘Terug naar fabrieksinstellingen’.  

Notitie: Netwerk IP en poort, systeem tijd, gebruikersaccount en HDD beheer gaat niet terug 

wanneer u dit doet. 

Fabrieksinstelling parameters: 

Algemeen: automatisch op slot zetten aanzetten (aan), automatisch op slot zetten (na 3 minuten), op 

afstand slot bedienen (uit), Host ID (1), Power on wizard tonen (aan). 

Output: video gebied masker (uit), speciaal gedeelte (uit), kanaal naam positie, tijdsaanduiding (aan), 

tijdsaanduiding (yyyy-mm-dd), kanaal naam weergeven (aan), temperatuur weergeven (aan), 

kanaalvolgorde (uit). 

Code parameters: opnamemodus (allemaal), stream type (VDR), definitie (FDI), bitrate (2M), 

beeldkwaliteit (hoog), frame rate (25fps), audio (aan), audiotype (digitaal), pre-opnametijd (10 sec), 

alarm vertraging opname tijd (30 s), schema snapshot aan (nee), beweging snapshot aan (nee), alarm 

snapshot aan (nee), snapshot periode (1s), snapshot aantal (1). 

Opnameschema (uit) 

Alarm instellingen: bewegingsopname (uit), alarm opname (uit), sensor type (normaal aan), alarm 

output kanaal (1-4), PTZ vooringestelde richting (uit), email koppeling (uit) 

Netwerk: automatisch opnieuw bellen (uit), netwerk bitrate (512k), beeldkwaliteit (hoog), netwerk 

audio (aan) 

Schema heropstart (uit) 

COM: COM apparaat (PTZ), Baudrate (9600), data bit (8), parity bit (geen), stop bit (1) 

PTZ: PTZ protocol (onbekend), adres code (dezelfde als het kanaalnummer) 

 

4.10.4 Upgrade beheer 

Er zijn 3 methoden voor upgraden: 1. via het web, 2. een usb en 3. via FTP. 

Lees aub deze upgrade handleiding aandachtig door voordat u hem upgrade! 

1. Via web netview 

 Check aub eerst de versie van de upgrade, inclusief model en schermweergave, en bekijk of de 

software kan corresponderen met het systeem. Als je twijfelt, upgrade dan niet.  

 Onthoud de versie van de upgrade software, zodat u altijd terug kan naar de oude versie mocht er 

wat misgaan tijdens de upgrade. Wanneer het niet noodzakelijk is om te upgraden, raden we aan om 

bij de standaard versie te blijven. Backup altijd belangrijke bestanden voordat u gaat upgraden. 
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 Verzeker uzelf van voldoende stroom en een goede internetverbinding voordat u gaat updaten. 

Het wegvallen van netwerk of stroom zorgt voor een mislukte upgrade. Als aan de host-kant niet 

verschijnt ‘’’De update was succesvol, het systeem wordt hervat” binnen 5 minuten nadat de 

browser toont dat de update succesvol was, dan kunt u het systeem opnieuw opstarten en bekijken 

of de update succesvol was. 

 Lees na de update aub de handleiding van de nieuwe software door (deze handleiding) om inzicht 

te krijgen in de nieuwe mogelijkheden. U kunt de nieuwe versie krijgen op onze website. 

 Wijzig aub zelf niets aan de software, doet u dat wel, dan zijn wij niet meer verantwoordelijk voor 

de software. 

De procedure voor een upgrade via het web is als volgt: 

1. Verbind de DVR met de PC via een netwerkkabel of LAN (let op een eventueel IP conflict) 

2. Voordat u upgrade, bevestigt u het IP adres van de host computer, typ http://[vul hier het 

host IP adres in]:[vul hier de http poort in] in het webadres. Download de webcontrol.exe en 

login.  

3. Na login, kies ‘configuratie’ en vervolgens ‘upgraden op afstand’ om de upgrade weergave te 

openen. 

4. Klik ‘bladeren’ om het bestand te kiezen dat geupdate moet worden. 

5. Zie afbeeldingen onder. 

6. Wacht ongeveer 3 seconden, de DVR laat nu ‘netwerk wordt geupgrade’ zien. Het duurt 

ongeveer 1-3 minuten om de software te upgraden. 

7. ‘Het systeem wordt opnieuw gestart’ wordt weergegeven op de DVR als de upgrade klaar is. 

Het systeem zal automatisch opnieuw opstarten. 

8. Het admin wachtwoord zal niet veranderen na de upgrade. 
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2. USB upgrade 

Ga als volgt te werk: 

1. Kopieer de upgrade.bin naar de USB 

2. Plaats de USB achter in de DVR, druk erop met de rechtermuisknop en bevestig de ‘tip’ die 

verschijnt. 

3. De host laat nu ‘lokaal upgraden’ zien 

4. Als de upgrade gereed is, laat hij zien ‘Lokale upgrade was succesvol’. Het systeem start 

hierna automatisch opnieuw op. 

5. Het admin wachtwoord blijft hetzelfde. 

 

3. FTP upgrade 

Ga als volgt te werk: 

1. Open de FTP server software, configureer het vervolgens door de wizard te volgen. Creëer 

een gebruikersnaam en wachtwoord. Stel de root directory in (de folder waarin de upgrade 

wordt geplaatst) en stel de toestemming in. 

2. Ga naar de server na configuratie en stel de FTP server en IP poort in. 

3. Start de FTP service 

4. Klik op ‘Systeem onderhoud’  ‘Upgrade beheer’  ‘FTP Upgrade’ en stel de DVR informatie 

als volgt in: 

Gebruikersnaam= zoals ingesteld bij stap 1 

Wachtwoord=zoals ingesteld bij stap 1 

Poort= zoals ingesteld bij stap 2 

Server adres= IP zoals ingesteld bij stap 2 

Bestandsmap= de locatie waar het upgrade bestand wordt geplaatst. Als je D:/ als root directory hebt 

gekozen, dan is de upgrade.bin directory D:\90xx\upgrade.bin, sla dit op en druk op ‘FTP upgrade’ 

om de host te upgraden. 

4.10.5 herstart timing 

Ga naar ‘Hoofdmenu’  systeem onderhoud  herstart timing om in het scherm te komen (zie 

onderstaande afbeelding). 

Zet de ‘automatisch herstarten’ knop aan, kies de gewenste tijd en druk op ‘opslaan’. Als de DVR de 

gekozen tijd bereikt, vraagt hij ‘Schema time-out, systeem herstarten?’, kies ‘Ja’ om herstart te 

activeren en druk op ‘Annuleren’ om het herstarten te annuleren. Als je niets kiest, al het systeem 

automatisch na 20 seconden herstarten.  
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4.11 Uitloggen/uitschakelen/herstarten 
Dit wordt allemaal aangestuurd zoals in de afbeelding hieronder (rode icoon). 

 Logout: systeem wordt gelocked na uitloggen 

 Uitschakelen: Als u hem via deze weg uitschakelt, druk dan aub op de opstartknop op de 

voorkant van de DVR om hem weer op te starten. 

 

4.12 Stroom hervatting 
Als de DVR (per ongeluk) van de stroom af gaat, dan zal hij automatisch herstarten wanneer hij weer 

stroom krijgt en doorgaan met de werkzaamheden waar hij gebleven was. 
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Bijlagen 
 

 Bijlage 1 Internet explorer instructies 

 
Let op: Zet de firewall op laag of medium en schakel eventuele antivirussoftware uit (of blokkeer ze), 
anders kan de software niet correct uitgevoerd worden. 
Installeer Direct X 9.0 van microsoft en zorg ervoor dat IE minimaal versie 6.0 heeft. Zorg ervoor dat 
alle hardware op de laatste versie werkt. 
 

1.1 LAN configuratie 

 
Stap 1: 'ping' het IP adres van de router eerst en bekijk of de DVR is aangesloten op het lokale 
netwerk (weergave zoals "Figuur 1"). 
 
Stap 2: Toets het IP adres van de router in IE om verbinding te maken met de DVR. De invoer  van het 
IP adres  in de browser geeft toegang tot de DVR (http:// ‘Vul hier het lokaal IP adres in van de 
router’ gevolgd door ‘:81’). Druk op enter. Na een geslaagde verbinding klikt u op de "Download" 
knop om de benodigde software te downloaden en te laten lopen. Vernieuw de browser, voer uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen in het loginvenster. 
Als de inlog succesvol is verlopen, verschijnt de pop up zoals “figuur 2”. 
 

 

 
 
  Figuur 1      Figuur 2 
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1.2 WAN configuratie (poort forwarden) 

 
Stap 1: Als er een vast WAN IP adres is, welke ingegeven kan worden in de DVR, dan kunt u de DVR 
rechtstreeks op het WAN aansluiten, het IP adres, subnet mask en gateway instellen en toegang 
verkrijgen. 
Stap 2: Vervolgens maakt u verbinding met WAN via PPPOE. 
Stap 3: Daarna toegang verlenen via de router (port forwarding). 
(De gateway moet bij het forwarden worden ingesteld als huidige forwarding server. 
Opmerking: forward instructies zijn bestemd voor het TCP-protocol)  
 
Om toegang te krijgen in IE, voer het volgende in: http:// ‘Voer hier de WAN IP in’ gevolgd door ‘:http 
poort’ (vb. http://193.168.90.16:81)    ;  http:// ‘Voer hier de domeinnaam in’ gevolgd door ‘:http 
poort’  
 
Forwarden via de router:  
 
Opmerking: In “figuur 4” zijn de standaardwaarden van de command- en http poort 8101 en 81. De 
gebruiker kan deze standaardwaarden aanpassen en opslaan. 
 

  
 
            Figuur 3      Figuur 4 
 
 
Als u verbinding maakt met een statische IP, moet u poorttoewijzing instellen in uw router. 
In dit voorbeeld nemen we de TP-LINK TL-480T als router: 
 
[1] na het aanmelden  via de router, klikt u op het "Status" icoon aan de linkerkant van het menu. U 
krijgt nu de weergave zoals in de figuur hieronder, bekijk hierin de IP-LAN en het WAN IP-adres van 
de router, zoals in het voorbeeld LAN IP-adres 192.168.2.1 (bovenste rode vierkant) en WAN IP-adres 
116.30.143.163 (onderste rode vierkant). 
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[2] Selecteer "Poort toevoegen" in het linkermenu, klik vervolgens op "nieuwe toevoegen" knop om 
een poort toe te wijzen (zie figuur onderstaand). U moet beide poorten, http-poort (81) en command 
poort (8101), tegelijk toewijzen. Bij elke poorttoewijzing dient zowel TCP/UDP (ALL) protocol gekozen 
te worden. Klik op "Opslaan" knop om de instellingen te bewaren. 
 

 
 
[3] poort beschrijving: De command-poort is de TCP poort van alle DVR communicatie en HTTP poort 
is de IE browser poort.  
 
Voer het adres bijvoorbeeld als volgt in: http://116.30.141.49:http poort. Na een geslaagde 
verbinding klikt u op "Download" om te downloaden en te controleren. Vernieuw de browser en voer 
uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen in het loginvenster (figuur linksonder). Als het 
inloggen succesvol is verlopen, verschijnt de weergave als in de figuur rechtsonder. 
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Bijlage 2 Veelvoorkomende vragen en antwoorden 
Dank u voor het kiezen van onze DVR serie. Wij zullen altijd tot uw dienst staan. In het geval u 
problemen heeft  tijdens het gebruik van deze serie, verwijzen wij u graag naar de onderstaande veel 
gestelde vragen & antwoorden. Als u geen oplossing kunt vinden, of de oplossing die hier wordt 
aangeboden nog niet voldoende is, neem dan gerust contact met onze technische ondersteuning op. 
 
Test methoden: 

(1) Vervangen (vervang de voeding en HDD van de recorder) 
(2) Minimale belasting (verwijder de harde schijf en alle video/audio en alarm onderdelen) 
(3) Upgrade (om compatibiliteit problemen op te lossen) 

 
Opmerking: sommige problemen kunnen worden veroorzaakt door onjuiste instellingen. Als de 
problemen zich voor blijven doen en u wilt terug naar de standaard instellingen, kijk dan even bij 
‘terugzetten naar fabrieksinstellingen’. 
 

  (A) Problemen bij opnieuw starten, zelftesten en systeem stopzetten. 
 
 

  01: De DVR start niet op terwijl de voeding goed is aangesloten op de stroombron? 

 01: Controleer of u de schakelaar op de achterzijde hebt ingeschakeld. Controleer of 
u het juiste wachtwoord heeft ingevoerd en druk op enter. 

 
 
 

  02:Ik zie het super DVR logo, maar waarom stopt het bij het zelfcontrole proces? 

  02: Om op te sporen of het probleem wordt veroorzaakt door de harde schijf, 
verwijdert u alle harde schijven en start u de DVR opnieuw op. De DVR kunt u 
opstarten zonder een harde schijf. Na het opstarten zal het systeem komen met 
"systeem detecteert geen harde schijf, wilt u doorgaan?". Klik op "OK" waarna de 
DVR op zijn normale manier verder  kan gaan. 

 

 03: Mijn systeem start eindelijk op maar lijkt nogal traag. Waarom? 

  03: Bij een harde schijffout kost het veel tijd voor het systeem om alles opnieuw te 
checken.  
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 04: Waarom herstart mijn systeem na zelfcontrole? 

 04: A) Controleer of de harde schijf in FAT32-bestandsindeling is, indien niet, 
verander de indeling naar FAT32. B) Controleer kleurinstelling bij systeeminstellingen 
in het menu. In het geval dat deze instelling PAL is, terwijl de huidige video-ingang in 
NTSC-formaat is, zal die oorzaak het herstarten veroorzaken. 3) Haal het netwerk van 
de DVR, aangezien problemen in het netwerk kunnen leiden tot het herstart 
probleem. Kijk vervolgens of de DVR weer normaal werkt (Start hem opnieuw op).  

 
 

 05: De afstandsbediening werkt niet? 

 05: Controleer of de IR indicator knippert op het voorpaneel wanneer je de knoppen 
van de afstandsbediening gebruikt. Gebeurt dit niet? Controleer de batterij van de 
afstandsbediening en controleer of deze niet beschadigd is. Controleer of het 
voorpaneel in de vergrendelstatus staat. Als dat zo is, druk dan de knop 
Login/ontgrendelen en voer het wachtwoord in om te ontgrendelen. Controleer of de 
DVR ontgrendeld is. Zo ja, voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te 
loggen/te ontgrendelen en controleer de afstandsbediening nogmaals. 

 
 

  06: Het systeem pauzeert/stopt op bepaalde tijdstippen? 
 

  06: Wanneer de DVR steeds op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld om 7.30u ’s-
Ochtends, verspringt, controleer dan het elektrisch net/verbruik. Dit probleem komt 
meestal voor bij (industriële) bedrijven als bijvoorbeeld  rond 7.30 uur alle machines 
opstarten en de voedingsbron tijdelijk tekort komt. Probeer de DVR op een andere 
voedingsbron aan te sluiten dan de industriële machines. 

  
 
 

 (B) Display problemen 
 

  01: Waarom krijg ik geen beeld op de monitor of blijft het beeld shaken? 

 01: Controleer of de monitor aan staat. Als deze aanstaat dan is het power-lampje 
aan. Controleer de weergave modus, het kan VGA/CVBS/HDMI tegelijk weergeven. 
Controleer of u de video input heeft aangesloten. Is dit niet, dan geeft zowel 
VGA/CVBS/HDMI geen beeld. 

 
 

  02: Waarom geeft mijn DVR beeldinterferentie (golvende bewegingen)? 

 02: Controleer of de video kabel goed is aangesloten. Controleer of er sterke 
elektrische spanningen in de buurt van de video kabel zijn. We raden aan om geen 
videokabels samen met elektrische kabels te gebruiken om interferentie te 
voorkomen. Controleer of de DVR goed geaard is. Sluit aarde allen op de achterzijde 
van het paneel aan met de schroeven op het achterpaneel omdat andere punten de 
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aarde niet goed kunnen geleiden. Controleer de camera, monitor en video kabels 
wellicht verouderd zijn. 

 
 

   03: Waarom geven zowel live beelden als opgenomen beelden niet de ware kleuren 
weer?  

 03: Controleer of de parameters goed zijn ingesteld.(Raadpleeg hoofdstuk 4.7.3 voor 
details) 

 
 

 04: Waarom geeft mijn DVR vervormde beelden weer of geen volledige 
schermweergave? 

 04: Controleer of de VGA-monitor goed is ingesteld. Verander de instellingen van de 
VGA monitor tot volledige schermweergave. 

 
 

  05: Waarom geeft de DVR rare kleuren weer? 

 05: Controleer de VGA datakabel en de verbinding  tussen de DVR en de monitor. 
Controleer ook of er sprake is van oververhitting bij de DVR. 

 
   

 06: Ik start mijn systeem op maar op een bepaald kanaal word niets weergegeven. 
Hoe kan dit? 

 06: Controleer de verbinding of zet de DVR terug naar de 
standaardfabrieksinstellingen. 

 
 

 07: Waarom krijg ik mozaiek beeld bij terug afspelen? 

 07: controleer de parameter instellingen van de recorder (4.7.3). Als de parameters 
te laag zijn ingesteld kan dat van invloed zijn op de beeldkwaliteit van de opgenomen 
beelden en mozaiek veroorzaken. Het kan ook aan de harde schijf liggen. Als hier 
slechte delen in zitten kan het voorkomen dat de beelden niet goed opgenomen 
worden. 

 
 
 

 
 


