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Inleiding 
 

Bedankt  voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede 
ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is! 
 
Deze handleiding is voor alle VIS series. Beide modellen kunnen een iets andere configuratie hebben. 
De nieuwe firmware indien uitgegeven zal te vinden zijn via onze website in het download gedeelte.  
U zult verderop in deze handleiding merken dat deze recorder een ideaal apparaat voor uw 
doeleinden is. De DVR is te gebruiken met elke Smartphone. Hiervoor hebben wij een applicatie laten 
ontwikkelen en deze is te vinden in de APP-Store en te downloaden op de website, onder de naam 
“Viscoo Remote” 
 
Drukfouten voorbehouden. Het kan voorkomen dat uw apparaat een bepaalde functie niet heeft 
hierbij wijzen wij u erop dat het een algemene handleiding betreft.  
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1.  Introductie 

1.1Samenvatting 
Deze recorders zijn ontwikkeld voor video en audio opname systemen. De DVR’s zijn uitgerust met 
het H.264 Compressie formaat.  
integreren van de ingebouwde RTOS en de processor om alle functies, zoals video-en audio-acquisitie 

en-compressie te realiseren, op te slaan, afstandsbediening. Ook is Multi-PTZ control mogelijk, 

tevens zit er ook een alarm functie op ideaal om te gebruiken in combinatie met sensoren.  
 
De DVR gebruikt het laatste systeem genaamd: MFS dit is het laatste systeem welke is gebaseerd op 
het microsoft FAT32. Het is het geavanceerde DVR bestandssysteem. Dit systeem is uitgerust met de 
USB 2.0 hiermee kun je diverse dingen aansluiten o.a. een muis, Keyboard etc.  
 

1.2 Product introductie 
 

Model VIS304 VIS308 VIS316 

Behuizing 1 U 

Besturings-
systeem 

Linux 

Video Formaat  1 D1 + 3 CIF  
1 kanaal CIF/D1 
instelbaar, andere 
kanalen zijn CIF 

CIF 

Video Uitgangen 
1 BNC Video Uitgang 

1 VGA Video Uitgang 

Audio Ingangen 2 audio ingangen 

Audio Uitgangen 1 BNC audio uitgang 

Microfoon 3.5mm MIC Interface 

Totaal Frames 
PAL : 100 fps / NTSC : 

120 fps 
PAL : 200 fps / NTSC : 

240 fps 
PAL : 400 fps / NTSC : 

480 fps 

Compressie Video: H.264 / Audio: G.711A  

Opname 
Resolutie 

CIF: 352 x 288 (PAL) 25fps   /  352 x 240 (NTSC) 30fps 

D1: 704 x 576 (PAL) 25fps / 704 x 480 (NTSC) 30fps   

Live Resolutie 
BNC:  D1, 704 x 576 (PAL) / 704 x 480 (NTSC) 

VGA: 1024*768 

Terugspelen 
4D1 (6fps per kanaal) of 
1CH D1 + 3CH CIF 
terugspelen tegelijkertijd 

 1D1 Real-time + 7 
kanalen CIF tegelijkertijd 
terugspelen 

 16 CIF real-time 
tegelijkertijd terugspelen 

Beeldkwaliteit 6 Niveau's Optioneel 
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E-Mail Alarm Wordt ondersteund 

Mobiele telefoon Wordt ondersteund (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android) 

Dual Stream Wordt ondersteund 

HDD 1 SATA Interface (Max ondersteuning 2TB) 

Backup USB 2.0 / Remote Backup  

Netwerk RJ45 10M/100M Ethernet Interface  

I/O Interface USB voor muis 

Andere functies PPPoE / DHCP / DDNS / Netwerk Tijd Protocol / BNC Sequence 

Voeding 220±30% V, 50±3% Hz  /  110±20% V, 60±3% Hz 

Stroomverbruik 6.5W (zonder HDD) 7W (zonder HDD) 10W (zonder HDD) 

Bedrijfs-
temperatuur 

-10℃ ～ +55℃  

Luchtvochtigheid 10% ～ 90% 

Afmetingen 325mm*200mm*55mm 

Gewicht 4KG (zonder HDD) 

 

Model VIS308(D) VIS316(D) VIS324(D) 

Behuizing 1.3 U 

Besturings- systeem Linux 

Video Formaat CIF / D1 Instelbaar CIF 

Video Ingangen 8 ch video ingangen 16 ch video ingangen 24 ch  video ingangen 

Video Uitgangen 
1 BNC Video Uitgang 

 1 VGA Video Uitgang  

Audio Ingangen 8 ch audio ingang   16 ch audio ingang 8 ch audio ingang 

Audio Uitgangen 1 BNC audio Uitgang 

Microfoon 3.5mm MIC Interface 

Totaal Frames PAL : 200 fps / NTSC : 240 fps PAL : 400 fps / NTSC : 480 fps 
PAL : 600 fps / NTSC : 720 

fps 

Compressie Video: H.264 / Audio: G.711A 

Opname Resolutie 
CIF: 352 X 288（PAL）25fps   /  352 X 240（NTSC）30fps 

D1: 704 X 576（PAL）6fps   / 704 X 480（NTSC）7fps     

Live Resolutie 
BNC:  D1, 704 X 576（PAL） / 704 X 480（NTSC） 

VGA: 1024*768 / 1280*1024 / 1440*900 

Terugspelen Volledig Kanaal terugspelen gelijktijdig (CIF/ D1) 16ch playback CIF 

Beeldkwaliteit 6 Niveau's Optioneel 

E-Mail functie Wordt ondersteund 

Mobiele telefoon Wordt ondersteund (Windows Mobile, Symbian, iPhone, BlackBerry, Android) 

Dual Stream Wordt ondersteund 

HDD 
2 SATA Interfaces  

(Max 2TB per aansluiting) 
2 SATA Interfaces 

(Max 2TB per aansluiting) 
2 SATA Interfaces  

(Max 2TB per aansluiting) 

Alarm Ingangen 8 Alarm Ingangen 16 Alarm Ingangen 24 Alarm Ingangen 

Alarm Uitgangen 2 Alarm Uitgangen 

Backup USB 2.0 / Remote Backup USB 2.0 / Remote Backup / USB DVD Backup 

Netwerk RJ45 10M/100M Ethernet Interface  

I/O Interface RS485 
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USB 

Andere functies Watchdog / PPPoE / DHCP / DDNS / Netwerk Tijd Protocol / BNC Sequence 

Voeding 220±30% V, 50±3% Hz  /  110±20% V, 60±3% Hz 

Stroomverbruik 8W (Zonder HDD) 10W (Zonder HDD) 10W (Zonder HDD) 

Bedrijfs- 
temperatuur 

-10℃ ~ +55℃ 

Luchtvochtigheid 10% ～ 90% 

Afmetingen 405mm*310mm*55mm 

Gewicht 5.5KG (Zonder HDD) 

2. Installatie 

2.1 Installatie omgeving 
 De bedrijfstemperatuur is -10°C tot 55°C. 

 Het apparaat dient horizontaal te staan, tijdens de installatie en tijdens het gebruik.  

 Het wordt geadviseerd om het apparaat op een goed geventileerde plaats te gebruiken.  

 Het apparaat dient 6 cm van een muur of ander apparaat verwijderd te zijn voor voldoende 
aansluit ruimte.  

 Als u de DVR verplaatst naar een veel hetere ruimte zal de levensduur inkorten.  

 Raak de powerschakelaar niet aan met vochtige handen.  

 Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met de aarde dit om het risico schokken te 
voorkomen.  

 Zorg ervoor dat de adapter stabiel ligt, hiermee voorkomt u een abnormaal spanningsverlies.  

 Zorg ervoor dat er geen stukjes metaal of vloeistof in het apparaat terecht komen dit kan 
kortsluiting veroorzaken.  

 Neem niet op als er geen HDD aanwezig is.  

 Zorg ervoor dat u de machine schoonhoud ook inwendig. Dit zal zich belonen door een 
langere levensduur. 

 Koppel geen apparaten aan als het apparaat aan staat. Hiermee voorkomt u schade aan de 
apparaten die u aankoppelt.  

 Als u het apparaat uitschakelt dient u de schakelaar aan de voorzijde te gebruiken.  

 Als u klaar bent met het installeren van het apparaat zult u zien dat hij zelf de HDD herkent. 
Hierbij moet u hem nog wel formatteren anders blijft het apparaat een piep geven. Als u een 
HDD gebruikt uit een PC dient u deze al wel geformatteerd te hebben in FAT 32 anders geeft 
het apparaat fouten.  

 

2.1.1 Bijzonderheden van het installeren van de HDD 

 
1. Aanbevolen snelheid van de HDD is boven de 7200rpm. 
2. De capaciteit moet minimaal 32Gb en maximaal 2Tb.  
3. De kabels dienen goed aangesloten te zijn.  
 

2.2. Pakket controleren 
 
Als u het pakket opent moet u controleren of het pakket niet beschadigd. Als het beschadigd is dient 
u contact op te nemen met uw leverancier.  
Als het apparaat een beschadigde indruk maakt dient u ook contact op te nemen met uw leverancier.  
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3. Panelen 

3.1 Het achterpaneel 
 

 
 
Video in: Hier sluit u de camera’s op aan.  
Video out: Hier sluit u de monitor op aan.  
Audio in: Hier sluit u de audio kabels op aan indien u die gebruikt.  
Audio uit: Hier sluit u de apparatuur aan om uw audio mee af te spelen.  
VGA: Hier kunt u uw monitor op aansluiten door middel van een VGA kabel.  
MIC: Hier kunt u uw microfoon op aansluiten.  
USB: Dit is de USB poort om uw muis aan te hangen of om eventueel een backup te maken.  
Ethernet: Hier sluit u de internet kabel aan. 
Alarm: Op deze RS-485 connector kunt u uw alarm aansluiten.  
12V DC voeding: Hier sluit u de 12V op aan.  
On/Off: Dit is de schakelaar om uw apparaat aan te zetten of uit te zetten.  
 

3.2 USB Backup interface 
 
U kunt een backup maken op uw USB stick. U dient hiervoor wel een usb stick groter als 512Mb te 
hebben en deze geformatteerd te hebben in FAT32.  
 

3.3 Netwerk Interface 
 
Er is een RJ45 10M/100M adaptieve Ethernet interface aanwezig die ervoor zorgt dat u de DVR aan 
uw pc kunt verbinden. De indicatie lampjes ACT en LINK geven de volgende status door: 
LINK (Netwerk snelheids indicator) aan ---- 100M uit ---- 10M 
ACT (Zenden en ontvangen indicator) Knipperen betekend dat ie data ontvangt en verzend.  
 
Als u de DVR direct op uw pc aansluit dient u de cross te gebruiken gaat u via de router raden wij u 
aan om de parallel lijn te gebruiken.  
 

3.4 Alarm Input/Output connectie 
 
Alarm input: de weerstand op de ingang is 22KΩ, het voltage voor geen alarm is 3.0 – 4.18Volt. 
Wordt die voltage meer is er een alarm gaande.  
 
Alarm Output: Relais ( 240VAC/ 7A, 125VAC/10A, 28VDC/10A), Normaal is het relais geopend als er 
een alarm volgt zal het relais sluiten.  De DVR heeft een 12v uitgang voor een sensor.  
 
Als u de sensor te ver weg plaatst dient u de sensor apart te voeden. De DVR kan namelijk niet over 
een lengte de juiste sterkte leveren.  
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3.5 Het voorpaneel 

 
S.N. Naam Functie 

1  Voeding Zet u apparaat aan of uit.  

2 Functie Knoppen.  Menu Hiermee gaat u het hoofdmenu van de recorder in.  

Playback(PTZ)  1. Druk hierop om de lijst met opnames in te gaan 
druk nog een keer om het te annuleren.  

2. Als u deze knop lang indrukt zal u de ptz mode 
ingaan.  

Lock (auto) 1. Hiermee kunt u uw login invoeren of het 
systeem op slot zetten. 

2. Als u in de ptz mode zit betekent dit de “auto” 
functie 

Video Shift (Zoom+) 1. Hiermee kunt u het beeld verplaatsen tijdens 
real time afspelen. 

2. Als u in de ptz mode zit betekent het inzoomen.  

Video Format (Zoom-) 1. Wisselen tussen verschillende video formaten.  
2. Als u in de ptz mode zit betekent het uitzoomen.  

Image (Iris+) 1. Hiermee kunt de instellingen aanpassen per 
kanaal. 

2. Als u in de ptz mode zit betekent het iris + . 

Clear (Iris -) 1. Toevoegen of verwijderen. 
2. Alarm resetten.  
3. Als u in de ptz mode zit betekent het iris-. 

Up (Focus +) Menu omhoog. 
Als u in de ptz mode bent betekent het focus +. 

Down (Focus -) Menu omlaag. 
Als u in de ptz mode bent betekent het focus -. 

Return (Wiper) Naar het menu hiervoor gaan. 
Als u in de ptz mode bent betekent het wiper.  

3 Indicatie lampjes Power Als dit lampje groen is wil zeggen dat het apparaat in 
werking is, kleurt het lampje oranje is het apparaat 
standby. Als het lampje uit is staat het apparaat uit. 

HDD Als dit lampje aan het knipperen is, is de HDD druk 
bezig.  

IR  Als dit lampje oplicht bent u met de afstandsbediening 
het apparaat aan het bedienen.  

ALARM Dit lampje is aan als er een alarm is.  

REC Dit lampje brandt als u aan het opnemen bent.  

NET Dit lampje brandt als er over internet ingelogd wordt.  

4 Pijltjes Toetsen Langzaam afspelen 1. Hiermee beweegt u de cursor. 
2. Langzaam afspelen.  
3. Als u in de ptz mode bent betekend het 

omhoog.  
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 Frame aan 1. Hiermee beweegt u de cursor.  
2. Frame aan. 
3. Als u in de ptz mode bent betekend het omlaag.  

 Terugspoelen 1. Hiermee beweegt u de cursor. 
2. Terugspoelen. 
3. Als u in de ptz mode bent betekend het links.  

 Snel vooruitspoelen 1. Hiermee beweegt u de cursor. 
2. Snel vooruitspoelen. 
3. Als u in de ptz mode bent betekend het rechts. 

 Ok/Play/Pauze 1. Selecteren 
2. Afspelen en Pauze 

 

3.6 Muisbediening 
 
U kunt ook met de muis uw apparaat bedienen. Dit heeft vele voordelen het bedienen gaat een stuk 
sneller en gemakkelijker.  
 

Actie: Gevolg: 

Rechter muisklik Bent u al ingelogd zal hierdoor een verkort menu 
worden weergegeven.  

Als u niet ingelogd bent zal het wachtwoord 
schermpje verschijnen hier dient u 888888 in te 
voeren dit is het standaard wachtwoord. De 
gebruikersnaam is standaard: “admin” 

Als u in een menu zit en u drukt op de rechter 
muisknop gaat u terug naar het menu ervoor.  

Als u de datum invoert krijg je een software 
matig keyboard, drukt u dan op de rechter 
muisknop zal dit weer verdwijnen.  

Linker muisklik  Als u de linkermuisknop indrukt zal hierdoor een 
functie menu verschijnen.  

Als u in het menu op iets drukt zult u hierheen 
gaan. 

Hiermee kunt u het veld van de bewegings 
detectie aanpassen.  

Hiermee kunt u ook gemakkelijk de nummers en 
letters invoegen.  
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3.7 IR Afstandsbediening 
 

 
 

Betekenis toetsen: 

1.Power 14.9/WXYZ 27. Menu 

2.Geluid uit 15. Call 28. VGA/TV 

3.+, focus +  16. Log in/Log Off 29. F1 

4. -, Focus -  17. Information 30. PTZ 

5. terugspoelen 18. Backup 31. Server Index 

6. Vooruitspoelen  19. Image / iris +  32. 2/ABC 

7. Ok, afspelen en pauze 20. Shift / Zoom+ 33. 1 

8. Terug 21. Clear / iris - 34. 5/JKL 

9. F2 22. Format / zoom - 35. 4/GHI 

10. Auto 23. Record 36. 8/TUV 

11. Wiper 24. Omhoog, Slow Motion 37. 7/PQRS 

12. 3/DEF 25. Links en achteruitwaarts.  38. 0 

13. 6/MNO 26. Naar beneden en frame 
voorwaarts.  

39. * , Preset 
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3.8 Menu beschrijving 

 
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: 100K, 

128K,256K,512K, 1M 
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 

Video Matrix  Matrix instellingen 

Alarm Setup  Bewegings detectie  1. Alarm Schema  
2. Verschillende niveau’s gevoeligheid 

(1 tot 5, 5 is het hoogste) 
3. Detectie gebied instellen 
4. Video verlies alarm 
5. Kanaal verdubbeling 
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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, baudrate, 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 backup  

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  

Geluidsdempen Het geluid uitzetten 

Herstarten  Herstart de DVR 

USB Update Meteen begint de recorder aan de update 
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4.  Bediening van het apparaat 

4.1 Stroom aan / uit en inloggen / uitloggen 
 
Stroom aan: nadat men de stroomkabel heeft aangesloten, zal het voorpaneel van de recorder 
starting en zich instellen op de standby status. Druk op de “power” van de afstandbediening voor 3 
seconden om het apparaat aan te zetten.  
 
Stroom uit: Wanneer het systeem draaiende is, drukt men op de “power” knop van de 
afstandbediening om het uitschakel menu op te roepen. Bevestig dat U wilt uitschakelen en het 
systeem zal kort daarna in een standby 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 DVR’s tegelijkertijd op een punt worden gebruikt, kan het gebruik van een 

afstandbediening andere machines beinvloeden die niet bediend hoefden te worden. Daarvoor is 

een functie geintegreerd in het menu, waardoor het slotje van de DVR enkel correspondeert met het 

serienummer van de afstandbediening. Onder het kopje systeem management van het lokale menu 

in de recorder, kan men de serie configuratie aanpassen en het apparaatnummer daarna dient men 

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

drukt van de afstandbediening, is de DVR “op slot”. Wanneer men de recorder vervolgens wil 

activeren, dient men op de DN knop te drukken, gevolgd door het apparaat nummer van 1 tot 99 

(standaard 1). 

Opmerking: wanneer de afstandbediening niet reageerd, dient men te controleren of de betreffende 

functie wel correct is ingesteld.  

4.1.2 Inloggen in het systeem 

Wanneer het systeem op uitgelogd staat “ ”, drukt men 

op login/lock van de afstandbediening 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 men op enter. 

Vervolgens zal het teken “ ” aangepast worden naar  “ ” 

en wordt de huidige gebruikersnaam getoond. Daarna kan men doorgaan met de handelingen die 

men wil verrichten aan het systeem, naar mate men geautoriseerd is om dat te doen uiteraard.  

1. De standaard gebruikersnaam is admin en het bijbehorende wachtwoord is “888888” 
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2. Wanneer men drie maal het onjuiste wachtwoord heeft ingevoerd, zal het apparaat in alarm 

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

afstandbediening drukken om het wachtwoord opnieuw in te toetsen.  

3. Om de gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, kan men op de linkerknop drukken, een 

toetsenbord zal tevoorschijn komen.  

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

persoonlijke code.  

4.1.3 Uitloggen op het system 

Wanneer men 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. Men 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 men op de menu knop drukken van de 

afstandsbediening. Het hoofdmenu wordt vervolgens automatisch getoond.  

4.2 Algemene Instellingen van de recorder 

4.2.1 Algemene instellingen 

 Overwrite (overschrijven) 
Wij raden U aan om de automatische overschrijf 
modus te activeren. Wanneer de harde schijf vol staat 
met data wordt hierdoor automatisch de oudste 
beelden overschreven.  Wanneer men dit niet op 
automatisch insteld, zal de recorder in alarm springen 
wanneer de schijf vol is en worden de opnames 
gestopt! 

 Auto locking (Automatisch uitloggen) 
Wanneer men het automatisch uitloggen inschakelt, 
zal het systeem op slot springen na een ingesteld 
periode van 1-10min. Wanneer men de lock tijd op 3 
minuten insteld, en er gebeurt gedurende 3 minuten 
niets op de recorder, dan zal het systeem automatisch uitloggen en zal er bij interactie weer 
gevraagd worden om een wachtwoord.  

 Video formaat 
De gebruiker heeft de keuze uit een PAL of NTSC formaat. Voor Europa past men het PAL formaat 
toe. 

 Resolutie 
Ondersteund een VGA uitgangsresolutie van: 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1440*900 die 
instelbaar.  

 Display contrast 
Met deze optie bepaald men de doorzichtigheid van het menu. Wanneer men dit op 5 zet is het 
menu donker en niet doorzichtig, wanneer men voor 1 kiest, is de menu achtergrond zeer licht.  
 

4.2.2 Tijd setup 

 Tijd setup 
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Na het inloggen, gebruikers kunnen via de “general setup” naar “time setup” navigeren om het 
tijdinstellingen interface op te roepen. Deze functie is bedoeld om de huidige systeem tijd aan te 
passen. De datum is gebaseerd op de kalender, de dag wordt aangepast wanneer de datum 
veranderd.  
(Opmerking: Controleer de tijd alvorens men het systeem in gebruik gaat nemen. De tijd wordt 
gebruikt voor de beelden op te slaan op de ingebouwde harde schijf) 
 

 Netwerk tijd controle 
NTP: NTP(Netwerk Tijd Protocol) houdt in dat een 
remote server de tijd bijhoudt op de recorder.  
De standaardserver is hk.pool.ntp.org, poort: 123,tijd 
zone is GMT+08:00. 
 
U dient “NTP” eerst te selecteren, voordat U deze 
functie kunt gebruiken. 
1. Het systeem ondersteund 26 tijd zones om in te 
stellen, volgens de zone tijd die van toepassing is op 
de locatie van de recorder.  
2. Het wordt niet aangeraden om de standaard server 
te wijzigen.  
3.  Poort en tijd zones zijn optioneel 
4. Het systeem wordt automatisch op tijd gesteld op de ingestelde interval welke de gebruiker heeft 
geselecteerd.  
5. De DVR heeft toegang nodig tot het internet om de NTP te activeren. 
 

4.3 Opname instellingen 

4.3.1 Opname parameters 

Voordat men de opname functie activeert, is het van belang dat men de opname parameters eerst 

insteld. Deze instellingen zijn gerelateerd aan de video terugspeel functies, backups etc. Na het 

inloggen, selecteert men “record setup” en vervolgens  “record parameter”, gebruik deze interface 

als volgt: 

 Kanaal Nr.: De klant kan het kanaal kiezen door op “+”, “-” op de afstandbediening of muis te 

drukken. 

 Opname mode: De opname parameters zullen actief zijn in de geselecteerde opname modes.  

 Difinitie: CIF / D1 is instelbaar.  

 Codeer stream type: Men kan kiezen voor 

VBR of CBR.  

VBR: Wanneer het video gecomprimeerd 

wordt, kan het systeem de compression bit 

dynamisch aanpassen naar mate de lichtbron 

veranderd. Hierdoor wordt er harde schijf 

ruimte bespaard en wordt de data sneller 

over het netwerk gestuurd.  

CBR: De compressie bit ratio blijft constant, 
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zelfs wanneer de lichthoeveelheid veranderd. De karakteristieken van CBR is dat men altijd 

goed gecomprimeerde beelden heeft en men kan nauwkeurig het harde schijf gebruik en de 

netwerk bandbreedte inschatten.  

 Codeer Stream: Hier stelt men de compressie in voor druk veranderende beelden. Men kan 

kiezen uit: 100K, 128K, 256K, 512K, 1M (bij CIF is de maximum 1M, opmerking: des te hoger 

de verandering, des te hoger dient men de bitrate te zetten) 

 Video kwaliteit: er zijn 6 niveau’s om de video kwaliteit te bepalen (hoogste, hoger, hoog, 

middel, laag, laagste) 

 Audio: de aan/uit schakkelaar om audio te activeren of the deactiveren 

 Dual Streams 

1. De instellingen voor de lokale stream zijn van toepassing op de hoofd stream. Deze 

instellingen beinvloeden de opname van de hoofd stream en de netwerk stream.  

2. De instellingen voor de net stream zijn voor de netwerk sub stream. Deze instellingen 

beinvloeden de functionaliteit van de netwerk stream.  

 Pre-opname tijd: de 4 opname modussen ondersteunen pre-opname functies, de standaard 

pre-opname tijd bedraagt 10 seconden. De instelbare range loopt van 0 tot 30 seconden. 

Mede door de VBR (variable bit rate) kan de uiteindelijke pre-opname tijd afwijken van 

hetgeen wat men heeft ingesteld.  

 Vertraging opname tijd: De opname duur tijd nadat een sensor of alarm is getriggerd, 

standaard duur bedraagt 30 seconden. De range is 0 tot 180 seconden.  

4.3.2 Handmatige Opname 

Na het inloggen, klikt men op manual in de linkerhoek of 

druk op de “record” knop van de afstandbediening. De 

interface ziet er als volgt uit:  

Wanneer het kanalennummer in het geel/oranje kleurt, 

dan is de handmatige opname gestarted, anders is de 

knop in het grijs weergeven. Wanneer de handmatige 

opname is geactiveerd, zal deze niet meer stoppen tenzij 

men het handmatig stopt. Wanneer de stroom 

onderbroken wordt, zal het systeem weer automatisch 

doorgaan wanneer de stroom weer terug is.  

4.3.3 Schema opnames  

Om het opname schema in te stellen, volgt U de 

onderstaande instructies:  

1. Selecteer het corresponderende 

kanaalnummer.  

2. Selecteer de opname dag, en stel de 

opnametijden in door met de muis over de 

balk te slepen. Met een dubbele klik op de 

linkermuisknop, annuleert men de selectie.  

3. Kies voor opslaan om de instellingen te 

bewaren, bovenin kan men de instellingen 
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dupliceren naar de overige kanalen.  

4.4 Uitgang instellingen 

4.4.1 Beeldinstellingen 

Na het inloggen kiest men  “main menu” en vervolgens “output setup”-> “display setup”, gebruik het 

interface als volgt:  

Deze instellingen worden gebruikt om kanaal 

parameters zoals naam, video masker, video 

instellingen, kanaal naam positie en OSD instellingen.  

1. Kanaal naam: 

 De kanaalnaam kan maximaal 16 chinese 

karakters bevatten en 32 Engelse en 

numeriek karakters bevatten.  

 Aanpassen met de muis: Dubbelklik om 

het toetsenbord te openen. Klik op EN 

om de engelse invoer te tonen.  

 Aanpassen met de afstandbediening: Druk op # om de invoer methode te veranderen.  

 Kanaal name is gefixeerd aan de linker bovenzijde van het betreffende kanaal, men kan 

het kanaal namen interface venster oproepen en de positie aanpassen door het te 

verslepen met de muis.  

 Wanneer men de kanaalinsgtellingen kopieert wordt de naam niet gekopieerd.  

2. Masker gebied instellingen 
In sommige opname gevallen, dienen gebruikers de gevoelige of prive gebieden van een camera af te 

schermen, denk hierbij aan een pincode gedeelte van een betaalautomaat.   

Elk kanaal ondersteund maximaal 4 gemarkeerde gebieden.  
 Zet he video masker aan om gebruik te maken van deze functie. Klik op markeer gebied om 

de video masker instellingen aan te passen.  

 Klik met de linkerknop de linkerbovenhoek en vervolgens de rechter onderhoek. 

 Ínstellen met de afstandbediening: toets de richtingtoets om de cursor te verplaatsen, druk 

op “ok” om beginpositie te bepalen. Verplaatst vervolgens de cursor 

naar de eindpositie en druk nogmaals op “ok”. Druk op “clear” om 

het gebied te verwijderen.  

 Terug naar de interface voor kanaalinstellingen en druk op opslaan 

om de gegevens op te slaan.  

 Het geselecteerde gebied is actief in de live en opname modes.  

3. Video instellingen 
 Na het inloggen kiest men  “display setup” en vervolgens “Video 

Para” of rechtmuisklik en vervolgens klikken op “image” 

 Standaard video parameters: brightness(128), contrast(128), 

saturation(128), hue(128). 

 Kanaal Nr.: gebruikt om te wisselen tussen kanalen, gebruik kan ook 
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alle kanalen direct wijzigen.  

Aanpassing methode: 
(1) Selecteer de parameters die U wilt wijzigen, vervolgens drukt U op de “+” “-” knop van de 
afstandsbediening.  
(2) Linkermuisklik “+” “-”  om de waarde aan te passen , de “+” “-” op de interface kan de waarde 

verhogen of verlagen. 

(3) Video ingang aanpassingen 
Video ingang aanpassingen: Verander de zwarte hoeken van elk kanaal. De video input is normaal 

gesproken met zwarte hoeken. De recorder kan de zwarte hoeken verkleinen door het beeld te 

verplaatsen op het scherm om zodoende meer effectieve informatie te laten zien.   

Horizontale grens: stel de positive in. 
Verticale grens: vast. 
 

4.4.2 Voorvertoning van de digitale zoom 

Setup methode: 
Na het inloggen, rechter muisklik om het scherm te vergroten. Dan klikt U met het wiel van de muis, 
linkermuisklik voor het start punt en vervolgens gaat U naar het eindpunt en klikt U nogmaals. 
Dubbelklik met de linkermuisknop om het gebied te annuleren. U drukt op de rechtermuisklik om de 
digitale zoom modus te verlaten.  
 

4.4.3 Sequence Cruise 

Deze functie wordt gebruikt om een tour te generen 

tussen de verschillende kanalen. Gebruikers kunnen de 

kanaal nummers, sequence divisie en sequence interval 

tij d kiezen. De interface ziet er als volgt uit:   

 Sequence formaat: 1ch, 4ch, 9ch venster. 

 Sequence kanaal nummer: gebruiker kan het 

sequence kanaal nummer instellen, the secuence 

kanaalnummer moet meer zijn dan de geselecteerde divisie.  

 Sequence interval tijd: range is 3 tot 60 seconden. 

Opmerking: De sequence functie is enkel actief als het 

systeem in “lock” status is. 

4.5 Alarm Instellingen 

4.5.1 Bewegingsdetectie 

1. Na het inloggen klikt men op “main menu” en 
vervolgens “alarm setup”, de interface ziet er als volgt 
uit: 
 
Bij het analyseren van de real-time video, kan het 
systeem zelf bepalen of er iets veranderd is op het 
scherm of niet. Als men gaarne heeft dat er bij een 
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verandering een opname wordt gestart, dan kan men bewegingsdetectie instellen.  
 

De gebruiker kan instellen wijzigen voor het bewegingsdetectie tijdspatroon, de schema instellingen, 
het detective gebied, de alarm uitgang en of men een audio alarm wil activeren bij beweging. De 
specifieke instelling voor bewegingsdetectie maakt men als volgt:  
(1) Na het inloggen gaat men naar “main menu” vervolgens “record setup” om vervolgens naar 
“record parameter” om de correspondere kanaal pre-opname tijden en vertraging opname 
instellingen te wijzigen.  
(2) Kies het kanaal waarvoor de bewegingsopname geldt. 
(3) Stel de schema tijd in (De specifieke instellingen vindt men onder het kopje schema opname) 
(4) Selecteer de gevoeligheid: De gevoeligheid voor de bewegingsdetectie is aanpasbaar en de 
gevoeligheid wordt hoger naar mate men de waarde verhoogd van 1 tot 5. Wanneer de 
bewegingsdetectie van het huidige kanaal waarnomen wordt,  zal het systeem in alarm springen en 
beginnen met opnemen. Wanneer de gevoeligheid laag staat, zoals op “1” dan zal de opname alleen 
gestart wordt bij grote verandering. Bij “5” zal het systeem al opnemen bij kleine 
beeldveranderingen.   
(5) Stel het detectiegebied in: 
Alvorens men de bewegingsdetectie activeert, zou men het te detecteren gebied moeten bepalen. 
Wanneer het beeld dan veranderd is in deze gebieden, wordt dit gedetecteerd en treed de recorder 
in alarm status. Het geel gemarkeerde gebied is het te detecteren gebied.  

- Het gebied instellen met de afstandbediening doet men door met de richttoetsen een 
beginpunt en eindpunt aan te merken. Druk op de bevestigsknop om de instellingen op te 
slaan. Linkermuisklik om de status van het bewegingsdetectie gebied aan te passen. 
Vervolgens drukt men op return / vorige om naar de opname instellingen te gaan zonder op 
te slaan of men drukt op save / opslaan om de instellingen te activeren.  

- Het gebied instellen met de muis: klik links met de muis om de start positie van het gebied te 
bepalen, klik vervolgens op een ander punt om het eindpunt te bepalen. Vervolgens wordt 
het geselecteerde gebied getoond. Dubbelklik links om de selectie te annuleren. Vervolgens 
drukt men op return / vorige om naar de opname instellingen te gaan zonder op te slaan of 
men drukt op save / opslaan om de instellingen te activeren. 

(6) alarm uitgang setup: De knop zal geel worden wanneer de alarm uitgang functie is geactiveerd, bij 
deactivatie is de knop grijs.  
 
2. Video verlies alarm 
Standaard staat de DVR ingesteld dat wanneer er een signaalonderbreking plaats vindt, dat een 
alarm buzzer geactiveerd wordt. Er zijn 3 methodes om een uitgang alarm in te stellen, dit zijn audio, 
buzzer en volledig scherm. U kunt op information drukken om snel de alarmstatus te bekijken.  
 

 4.5.2 Alarm Sensor setup  

De volgende stappen dient men uit te voeren om een sensor in te stellen: 
 

(1) na het inloggen gaat men naar “main menu” vervolgens “Record setup” en daarna kiest men voor 
“record parameter” om het instellingen interface te openen voor de alarm opname, stel het 
corresponderende kanaal, pre-opname en de opname duur in.  
(2) Kies “main menu” vervolgens “alarm setup” en daarna “sensor”, open de interface for alarm 
opname, de interface ziet er als volgt uit: 
(3) Kies het sensor type. 
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(4) Kies het sensor nummer. 
(5) Stel de actieve periode in (de specifieke 
instellingen vindt men onder het stukje schema 
instellingen.  Linkermuisklik om het startpunt te 
selecteren en sleep vervolgens de muis naar het 
eindpunt.  
(6) Het gelinkte opname kanaal kan opnemen bij 
alarm, wij raden aan dat ieder kanaal correspondeert 
met een sensor, zodat de alarm opname bestanden 
per kanaal kunnen worden gevonden. Een gele knop 
betekend dat er een link is voor alarm opname, bij 
een grijze knop is dit niet.  
(7) Alarm uitgang instellingen: men kan de alarm uitgang knop selecteren. (Geel is ingeschakeld, grijs 
is uitgeschakeld) 
 
Het systeem ondersteund een recall naar een preset punt functie wanneer een alarm is getriggerd. 
(het is wel een vereiste dat de camera een preset ondersteund). De instellingen maak men als volgt: 

1. Klik “PTZ preset point” om het PTZ preset interface te banden, daar kunt U de preset point 
instellen. (opmerking: de range voor een PTZ preset is 1-255, 255 betekend sluiten. Wanneer 
men de kanaalinstellingen kopieert, worden de instellingen niet mee gekopieerd!) nadat men 
dit heeft ingesteld dient men op save / opslaan te druk om de gegevens op te slaan. 

2. In het “COM Setup” interface kan men het communicatie type instellen, COM apparaat, en 
de baudrate. In de PTZ setup interface kan men het protocol en het adres van de ptz 
instellen.  

3. Schakel naar het kanaal waar U de preset punten voor wilt instellen. Druk op de “PTZ” knop 
van uw afstandbediening om de PTZ controller modus in te gaan. Druk vervolgens op 
“PRESET”, voer het preset nummer zoals in stap 1 in en klik op preset om het op te slaan. Ga 
terug naar het vorige menu om het te annuleren. 

4.5.3 Alarm Output 

Na het inloggen, gaat men via “Alarm setup” en vervolgens “Alarm output” naar de alarm uitgang 
interface. Deze interface ziet er als volgt uit:  
 
De “Alarm uitgang” interface bevat de volgende 
opties: Sensor type,Alarm naar volledig-schem, Alarm 
naar buzzer, Audio Alarm, Alarm Uitgangstijd, Alarm 
uitgang actief tijd.  
Sensor type: normaal open/gesloten. 
Alarm naar volledig scherm: wanneer het systeem 
op meerdere beeldjes staat, zal het scherm 
automatisch vergroot worden van het kanaal waarop 
het alarm geactiveerd is.  
Alarm naar buzzer: wanneer het alarm 
geactiveerd is, zal de systeembuzzer klinken.  
Audio alarm: wanneer het alarm geactiveerd is zal de audio uitgang worden geactiveerd.  
Alarm uitgangtijd: inspectie(2~300s),De standaardwaarde is 30 seconden. 
Alarm actief tijd: het standaardschema is 00:00-23:59 voor iedere dag.  
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4.5.4 Email Setup 

Na het inloggen, gaat men via “main menu” naar “alarm 
setup” om vervolgens naar “email setup” te gaan, de 
interface ziet er als volgt uit:  
 
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.  
(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 men vast te stellen of de recorder toegang 
heeft tot het internet, en of de mail server wel kan werken. Sommige providers blokkeren poort 25.  

4.6 COM Setup 
Na het inloggen, gaat men via “Main Menu” naar “COM 
setup” ,de interface ziet er als volgt uit: 
 
Hier kan men de instellingen wijzigen om andere 
seriele apparaten te koppelen met deze recorder. De 
recorder biedt twee opties voor seriele verbindingen, 
namelijk RS485 en RX. Beide seriele poorten zijn 
volledige duplex terminals die zowel data kunnen 
ontvangen als verzenden. De DVR kan verbonden 
worden met een PTZ, serieel keyboard en andere 
seriele apparaten tegelijkertijd.  
 

4.6.1 COM 

De parameters die men kan instellen voor RS485, RX zijn: baudrate, data bit, stop bit, check bit etc. 
Deze instellingen worden gebruikt om het COM type te bepalen. Er zijn 3 mogelijkheden om uit te 
kiezen: PTZ, serieel keyboard en transparant kanaal.  

 Baudrate: Stel de baudrate voor de communicatie tussen COM en de andere apparaten zoals 
een PTZ, keyboard’s baudrate moet identiek zijn met de DVR systeem baudrate. 

 Data bit,stop bit,check bit: Stel de data bit in, stop bit en check bit 
Volgens het protocol code. Standaard is het PTZ protocol standaard date bit 8,check bit is None, stop 
bit is 1. 
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 Host adres: Wanneer een toetsenbord parallel is verbonden met meerdere DVR’s kan het 

keyboard gebruikt worden om meerdere DVR’s te bedienen door de verschillende identifier 

codes.  

 PTZ protocol: Stel het PTZ protocol in  bij deze optie, deze dient overeen te komen met de 

PTZ camera. 

4.6.2 PTZ 

De procedure voor PTZ instellingen:  
 Selecteer het COM type, COM apparaat en de 

baudrate in the COM setup interface. 
 Ga het PTZ setup interface in om de protocol en 

het adres van de camera in te stellen. (normaal 
gesproken is het eerste PTZ adres “1”) 
Opmerking: PTZ protocol, baudrate, adres dienen 
gelijk te zijn aan hetgeen wat in de PTZ camera is 
ingesteld.  

 Switch naar het kanaal voor enkel kanaal 
vertoning, druk op de “PTZ” knop op uw 
afstandsbediening om de PTZ modus te openen. 
Vervolgens kunt U de afstandbediening gebruiken om de PTZ camera te bedienen. Druk 
nogmaals op “PTZ” om de PTZ controller modes weer te verlaten. Men kan ook met de 
rechtermuisklik klikken om de modes te beindigen.  

 Stel de preset punten in met behulp van de afstandbediening als volgt:  
Open de PTZ status, druk op de richtingtoetsen om de PTZ zo te richten zoals U wilt dat het 
preset punt wordt, druk vervolgens op “*preset”  onderaan op uw afstandbediening en voer 
het nummer in welke U eraan toe wilt kennen (bijvoorbeeld 1) Wanneer U nu het preset 
nummer oproept, zal de camera automatisch de ingestelde positie kiezen.  

 Instellen en oproepen van de preset punten bij 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) 
(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. 

4.7 Netwerk Instellingen 
Na het inloggen, gaat men via “Main Menu” naar 
“Network Setup” om de netwerk instellingen interface te 
openen. 
 

4.7.1 IP Setup 

De netwerk setup interface ziet er als volgt uit:  
 Auto verkrijgen van IP adres: Als de server in het 

LAN netwerk waarin de DVR is geplaatst en U 
heeft geselecteerd voor de “DHCP” optie, zal de 
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DVR automatisch een ip adres verkregen uit het netwerk aannemen en wordt deze getoond 
in het IP adres kolom 

 Deactiveer DHCP:  Als er geen DHCP service beschikbaar is in het LAN netwerk, dan kunt U 
deze optie uitschakelen om vervolgens handmatig een ip adres in te stellen.  
IP instellingen: Het IP adres dient uniek te zijn. Er kunnen conflicten ontstaan met andere 
servers of werkstations in hetzelfde netwerk. Het standaard IP adres is 192.168.0.6. 
Subnet mask code: Gebruikt om verschillende subnetten te onderscheiden. 
Gateway adres: Gebruikt om communicatie te realiseren tussen verschillende netwerken, 
het is noodzakelijk om een gateway adres in te vullen.  
DNS server: Voer het verkregen DNS adres van de PPPOE provider hier in. (eventueel het 
gateway adres hier invullen). Bij het gebruik van DDNS, dient dit wel correct te zijn!)  

 Command poort: Dit is de data transmissie poort voor de client software, standaard is dit 
8101,poort range 8000-9000. 

 HTTP poort: IE browse poort, standaard is dit poort 81. Poort aangepast worden, U dient dan 
wel de recorder te herstarten om de wijzigen effectief te laten worden.  
HTTP poort, U dient dit te typen in uw browser: http://IP:poort  bijvoorbeeld 
http://192.168.1.10:81  

 Multicast activeren: Deze functie is alleen effectief voor de UDP stream.  
 Meerdere IP adressen: Meerdere IP adressen kan ingesteld worden in een range 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 recorders of 

meer in een sectie zijn in het netwerk, dan dient U er zeker van te zijn dat de verschillende 
poorten uniek zijn, anders kan men geen meerdere video beelden oproepen!   

4.7.2 DDNS 

De Viscoo DVR ondersteunt een DDNS functie, U kunt 
het WAN IP analyseren welke direct gekozen is door de 
ADSL verbinding. Tevens kan men 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.  

 

4.7.3 PPPOE 

Selecteer “Netwerk Setup” en klik op de tab “PPPOE”, 
vervolgens krijgt U de volgende interface te zien: 
 
PPPOE is eem 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. 
 Wachtwoord:ADSL account wachtwoord.  

http://IP:poort
http://192.168.1.10:81/
http://www.dyndns.com/
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 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 men de optie 
auto re-dial aanzet.  

 

4.8 Terugspelen 
Het systeem kent twee manieren om de playback / 
terugspeel interface op te reopen:  
(1) open de playback interface door op de “play” knop te 
drukken op de voorzijde van de recorder of 
afstandbediening. Klik op de gele loop icoon om eem 
accurate tijd terug te spelen, druk nogmaals op playback 
om de opname file in het zoek interface te tonen.  
(2) Na het inloggen, klikt “main menu” en vervolgens 
“playback”  Om de playback interface te openen. Deze 
ziet er als volgt uit:  

 
Klik op de blauwe loep toets om de opname lijst interface 
te openen. Hier kunt U de beelden selecteren in een bepaalde tijdsperiode of met behulp van een 
opname type. Klik op de gele loep om het accurate terugspeel interface te openen.  

 Er zijn 4 type opname bestanden: handmatig, schema, beweging, alarm. U kunt op “+” of “-” 
drukken op uw afstandbediening of linkermuisklik om het bestandstype te selecteren. De 
standaard lijst bestaat uit alle opname types.  

 Volledig kanaal terugspelen: Het systeem ondersteunt een multi-playback (8 kanalen) 
functie. Alle kanalen worden real-time teruggespeeld. U kunt op een nummer toets drukken 
van uw afstandbediening om over te schakelen naar een ander kanaal in de 
terugspeelmodus.  

 Na een gekozen tijdsperiode en kanaal, zal het 
systeem de opname data updaten.  

 Wanneer U een opname file kiest, zijn de start, 
eindtijd en bestandsgrootte weergeven onderin 
de terugspeel interface.  

 Beweeg met de cursor naar het bestand dat U 
wilt met behulp van uw afstandbediening, druk 
op “confirm” om het terugspelen van het 
bestand te starten. Hetzelfde kunt U realiseren 
met de muis door dubbel te klikken met de 
linkermuisknop op het bestand.  

 Klik pagina omhoog / omlaag om in de 
betreffende categorie te zoeken op verschillende pagina’s.  
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 Rechterklik met muis tijdens het terugspelen zorgt er voor dat het terugspeel menu 
verdwijnt of getoond wordt.  

 Ondersteund digitale zoom in de terugspeelmodus met behulp van de muis. Ga naar de 
terugspeel film, klik op het muiswiel om de optie te starten, klik vervolgens links om het 
start zoom punt te seletecten, vervolgens sleept U de muis naar het digitale zoom eindpunt. 
Een vlak zal zichtbaar worden, sleep de randen zoals U dat wilt om in te zoomen. 
Rechtermuisklik om deze modes weer te beindigen.  

 

4.9 System Management 
Nadat U bent ingelogd, gaat u via het “Main Menu” naar 
“System Management”, vervolgens wordt het systeem 
management scherm getoond:  
 

4.9.1 User Management 

Wanneer de DVR de fabriek verlaat, is er slechts een 
gebruikersnaam en wachtwoord dit is standaard:  admin / 
888888. Gelieve deze gegevens gebruiken wanneer U voor 
de eerste keer inlogd in de recorder.  De “admin” gebruiker heeft de meeste rechten van alle 
gebruikers en kan maximaal 15 gebruikers aanmaken. Alle rechten van de 15 gebruikers worden 
bepaald door de “admin”. Ter bescherming van de instellingen op de recorder dient de “admin” zijn 
of haar wachtwoord aan te passen in het user management 
interface.  
1. Gebruikersbeheer 

 Toevoegen / verwijderen van gebruiker: plaats de 
cursor op het “add / toevoegen” icon en klik daarop 
om een nieuwe gebruiker aan te maken. U drukt op 
delete om een geselecteerde gebruiker te 
verwijderen.  

 Wijzigen wachtwoord: Gebruik de richtingstoesten 
van de afstandbediening om de cursor te 
verplaatsen naar de gebruikerslijst, druk op “ok” of 
dubbelklik met uw muis om in de interface met 
instellingen terecht te komen.  

 Ondersteund lokale en remote instellingen.  
 Toon de gebruikerslijst wanneer men probeert in te loggen, gebruik de “+”, “-” op uw 

afstandbediening of klik op het wieletje van uw muis om de gebruiker te selecteren. 
Wanneer de optie “display the user list when login” uit staatm dan dient men de 
gebruikersnaam handmatig in te vullen wanneer U 
probeert in te loggen.  

 

2. Gebruikersgroep 

Ondersteund gebruikersgroep functies. Elke gebruiker kan 

deel uitmaken van een groep, de admin gebruiker bepaald 

de rechten van de gebruiker. Dit ziet er als volgt uit:  
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4.9.2 Backup beheer 

Er zijn drie manieren om een backup te maken:  1. 
Backup het bestand naar een externe computer 
via het netwerk. 2. USB Disk backup, de USB stick 
dient FAT32 te zijn en groter dan 512Mb. 3. 
Middels een CD/DVD brander.  
 
1.bestand Backup 
De backup interface ziet er als volgt uit:  
 
De backup functie maakt het mogelijk om 26 
opgenomen bestanden van verschillende 
bestanden van verschillende kanalen in 
verschillende periodes te maken, per keer. De details voor de backup te maken zijn als volgt:  

1. Voer de tijd en het kanaal nummer in. 
2. Beweeg de cursor naar “ADD” en druk op confirm / bevestigen. De toegevoegde opname 

wordt getoond in the backup lijst. Voor meerdere opname bestanden herhaalt U deze twee 
stappen.  

3. Wanneer U alle bestanden heeft toegevoegd, drukt U op de confirm / bevestig knop en dan 
begint het systeem met automatisch een backup te maken.  

4. U kunt backups maken van bestanden zonder te wachten.  
Backup bestandslijst: Toon de toegevoegde bestanden voor verschillende kanalen en 
verschillende tijdsperioden.  
Backup host: De gebruiker kan de naam van de host opgeven. Na het opzetten van de host 
naam, kan de gebruiker op “save / opslaan” drukken om het bevestigen. (Opmerking: De 
host naam kan maximaal bestaan uit 32 karakters.) 
 

2.Backup bestanden terugspelen 
Om de backup bestanden terug te spleen, moet de gebruiker de terugspeel interface openen en op 
de “inquire” knop klikken, het bestand selecteren en op enter drukken om het af te spelen.  
Backup datum: Toont de backup bestanden in de huidige harde schijf backup partitie. Beweeg de 
cursor naar het datum icoon en druk op “ENTER”, en de bestandslijst aan de rechterzijde zal alle 
opnames tonen in een bepaalde tijdsselectie.  
Backup bestandslijst: Toont backup bestandsinformatie op een bepaalde datum. 
Opmerking: De gebruiker kan geen gebruik maken van de fast forward functie wanneer de backup 
bestanden worden getoond.  
 

4.9.3 Harde schijf  Management 

Nadat men is ingelogd, gaat U via het “Main Menu” 
naar “Disk 
Management”, de interface ziet er als volgt uit:  
 
De 1ste lijn toon de aangesloten harde schijf nummers. 
De 2de lijn toon de status van de harde schijf. De 3de, 4de 
en 5de lijn tonen de harde schijf capaciteit, vrije ruimte 
en partitie type informatie. De onderste lijn toont de 
totale capaciteit van de harde schijven en de totale vrije 
ruimte.  
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Schijf formaat: Systeem ondersteund enkel het FAT32 formaat, de capaciteit van de harde schijf is 
boven de 32G. Het systeem ondersteund alleen een partitie voor backup.  
Format / formateren: Selecteer het nummer van de harde schijf, klik vervolgens op de “format / 
formateren” knop en druk op “OK” om het te bevestigen. Wanneer U het bevestigd heeft komt er de 
melding in uw scherm dat de harde schijf wordt geformateerd.  
 

4.9.4 herstel naar fabrieksinstellingen 

De recorder naar fabrieksinstellingen zetten doet U via 
het “System Management” en vervolgens klikt U op 
“Default”, de nieuwe interface ziet er als volgt uit:  
  
Opmerking: Netwerk IP en poort, Systeem tijd, 
gebruikersaccount en harde schijf management wordt 
niet hersteld naar fabriekswaarden.   
Standaard systeem parameters:  
 
Algemene Parameters: Contrast(5:1), Video formaat 
(PAL); Record overschrijf mode(Auto cycle); harde schijf 
fout alarm(ingeschakeld); Open auto locking(ingeschakeld), auto lock time 3 minuten; Datum 
formaat(JJJJ-MM-DD); Toon kanaal titel (ingeschakeld); Toon tijd (ingeschakeld); Toon temperatuur 
(Ingeschakeld); Kanalen switchen (gesloten).  
Opname parameters: Opname mode(Alles);Encoding stream type(VBR); Encoding stream(512K); 
Opname kwaliteit (Hoog); Video frame(25); Audio(ingeschakeld); Transmissie encoding 
stream(512K); Transmissie opname kwaliteit (Hoog); Transmissie audio(ingeschakeld). 
Opname Mode: handmatig (gesloten); Schema (gesloten); Bewegingsdetectie (gesloten); Alarm 
detectie (gesloten). 
Netwerk: Auto redial (gesloten); Auto login(gesloten) 
COM: Baudrate(9600); Data bit(8); Parity bit(geen); Stop bit(1); Keyboard adres(1); Protocol 
(onbekend). 
Kanaal: Kanaal namen(hersteld naar standaard); Video verlies alarm (ingeschakeld); 
Alarm Uitgang(1~2); Video area masker(Geen masker);Preset poll (gesloten); Pre-opname tijd (10 
seconden); Delay opname tijd(30 seconden).  
 

4.10 Systeem Informatie 

4.10.1 Systeem Informatie 

In deze interface wordt de software versie, het ip adres en 
dergelijke getoond:  
 

4.10.2 Opname status 

De opname informatie ziet er als volgt uit: 
 
Hier ziet U met een snelle blik de huidige opname status van het 
systeem. Het toont de opname status van ieder kanaal, op 
welke manier, de opname kwaliteit, definitie en de audio 
opname status (aan of uit), en of deze aan het opnemen is. Het 
type venster zou de huidige opname methode moeten 
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weergeven  (handmatig, schema, beweging, alarm). Als laatste wordt ook de opname kwaliteit 
aangeduid in dit overzicht.  
 

4.10.3 Alarm Status 

De alarm status interface ziet er als volgt uit:  
 
Hier wordt het type alarm getoond voor ieder afzonderlijk 
kanaal: Sensor alarm (Rode kleur), alarm bij beweging (gele 
kleur) en video verlies alarm (Blauwe kleur). U kunt de 
alarmmeldingen verwijderen door op de “CLEAR” knop te 
drukken op de voorzijde van uw recorder of afstandbediening 
of klik op de “alarm clear” knop met uw muis.  
 

4.10.4 Online Status 

Hier wordt de informatie getoond van iedere externe PC of 
mobiele telefoon die verbonden is met de recorder. Hier vindt 
U gegevens zoals het IP adres, login en loguit tijd etc. Deze 
interface ziet er als volgt uit: 
 

4.10.5 Log Informatie 

Het log opvragen interface ziet er als volgt uit: 
 

 Aan de onderzijde van de interface staat het pagina 
nummer weegeven. De gebruiker kan klikken op page 
up  /down om te navigeren naar een andere pagina. 
Het aantal regels weergeven in de log is onbeperkt. De 
log file kan niet herkend worden op de pc. Men kan 
enkel met de client software dit bekijken.  

 Inhoud van het logboek: systeem aan en uitzetten, 
veranderen van versie log, alarm log, PTZ control log, 
gebruikers in en uitlog log, Veranderingen in systeem 
parameters, opname playback log, backup log, 
formateer HDD log , gebruiker login client log, etc. 

4.11 Software Upgrade 
Er zijn twee manieren om een upgrade uit te voeren voor uw digitale video recorder. 1. Via de PC 

client software; 2. Via een USB stick direct op de recorder. Lees de onderstaande informatie goed 

door alvorens U begint met een upgrade.  

4.11.1 Client Software Upgrade 

 Gelieve de versie van de upgrade meermalig te controleren, zodat U altijd een herstel kunt 

uitvoeren naar een vorige versie wanneer de update mislukt is. Wanneer het systeem goed 

loopt, vrijwel geen mankementen kent, wordt het ZEER STERK AFGERADEN om een update 

uit te voeren.   
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 Wanneer U wilt gaan upgraden dient U er zeker van 

te zijn dat de voeding in orde is en dat het netwerk 

stabiel is. Wanneer de update onderbroken wordt, 

kunnen er zich ernstige gebreken aan de recorder 

voor doen.  

 Gelieve er zeker van te zijn dat de upgrade voor uw 

apparaat geschikt is, controleer het modelnummer 

en of het een boot interface bevat en of dit allen 

correspondeert met hetgeen wat op uw recorder vermeld staat. Wanneer U de update niet 

correct uitvoert, dient het apparaat terug gebracht te worden naar de fabriek, in uw geval 

het kantoor van Viscoo Nederland B.V.! 

 Na een upgrade, kunt U voor de aanpassingen de 

handleiding raadplegen van de nieuwe versie, deze 

kunt U downloaden op de website.  

 Maak geen aanpassingen aan de firmware, ook niet 

de naam van de firmware, anders nemen wij geen 

verantwoordelijkheid meer voor het product en zijn 

upgrades niet meer kostenloos.  

Zorg ervoor dat wanneer U update met de PC client, dat U de bovenstaande procedure ook na heeft 

gelopen. De procedure om middels de PC applicatie up te daten is als volgt:  

1. Verbind de Net DVR naar een  PC met behulp van een netwerk kabel of sluit deze aan via het 
LAN netwerk (pas op voor eventuele IP adres conflicten). 

2. Voor dat U een update uivpert, dient U het ipadres van de Host computer te bevestigen en 
deze in te voeren op de client software, indien gevraagd.  

3. Na het inloggen klikt U op “systeem” -> “Remote update”. 
4. Kies “Browse”, kies het bestand dat U wilt gebruiken voor de upgrade. 
5. Vervolgens ziet U de upgrade balk vollopen met oranje / gele blokjes.  
6. Wacht voor 3 seconden, de DVR toont “Transmitting Data Finished. Updating software…”. Dit 

neemt ongeveer 2 tot 3 minuten in beslag alvorens de update is afgerond.  
7. Wanneer er aan het einde de melding verschijnt dat de update succesvol was, zal de 

recorder opnieuw opstarten.  
8. Nadat het systeem is hersteld, is het wachtwoord weer zoals voorheen.  

 

4.11.2 USB Upgrade 

Een USB upgrade voert U als volgt uit: 
1. Kopieer de upgrade.bin naar uw USB stick. 
2. Stop de USB stick in de USB poort aan de achterzijde van de recorder, er zal automatisch een 

melding opkomen wanneer de USB stick is herkend. Ga vervolgens naar de systeem 
informatie interface en klik op USB upgrade. Vervolgens drukt U op bevestigen om de update 
uit te voeren.  

3. Het systeem zegt nu “ the system is updating…” 
4. Wanneer de upgrade is voltooid zal er “update success” verschijnen op uw interface, druk 

vervolgens op herstart om het systeem te herstarten. Dit kan in sommige gevallen ook 
automatisch gebeuren, dit ligt aan de software versie van de recorder.  

5. Nadat het systeem is hersteld, is het wachtwoord weer zoals voorheen. 
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4.12 Herstel naar stroom onderbreking 
Wanneer de stroom plotseling onderbroken wordt, zal het systeem automatisch herstarten en terug 
gaan naar de vorige status.  

Bijlage 1: Internet Explorer bedieningsinstructies  
Opmerking: Schakel de firewall in op laag of schakel deze uit. Gelieve alle activeX instellingen in de 
beveiliging van internet explorer inschakelen, anders wordt het DirectX 9.0 component geblokkeerd 
op uw pc en kan men niet de beelden bekijken van de recorder.   

1. LAN Configuratie voor IE Browse 
1. “Ping” de host IP eerst om te bevestigen of de 
recorder is verbonden met het netwerk.   
2. Typ de host IP in internet explorer en maak verbinding 
met de recorder. Gelieveuw gebruikersnaam en 
wachtwoord invoeren, wanneer de loggin gelukt is, krijgt 
U de volgende interface te zien:  
3. refereer naar de “Client gebruikershandleiding” voor 
meer informatie. 

2. WAN Bedieningsinstructies 
 

 Als er een vast WAN IP adres is wat leidt naar de 
recorder, dan kunt U direct verbinding 
maken via het WAN netwerk nadat U de 
instellingen in de recorder correct heeft 
ingesteld.  

 De host-instellingen stappen zijn als volgt: 
Na het inloggen, klikt U op menu, 
navigeert U naar “Network Settings”, en 
kiest U voor het “Dial-up Settings” 
interface, voer de gebruikersnaam en het 
wachtwoord in en klik op “Link” om 
verbinden te maken met het internet.  Wanneer de verbinding is gelukt zal de recorder 
relevante netwerk informatie tonen.  

 Wanneer U meerdere recorders heeft, dient men de poorten van de recorders 
onderscheidend te maken, anders kan men geen verbindingen maken.  

Bijlage 2: Net DVR – Vragen en antwoorden  
Bedankt voor het kiezen voor een van onze opname oplossingen. Wij zullen altijd proberen een zo 
goed mogelijke dienstverlening te bieden wanneer men problemen ondervindt met het gebruik van 
een van onze machines.  
 
Om deze reden hebben wij hieronder ook een vragen en antwoorden tabel gemaakt, als uw 
oplossing er niet tussen staat of niet werkt voor U, dan kunt U contact op nemen met onze 
technische dienst of een email sturen naar support@viscoo.nl.  
 
Test Methodes: 

mailto:support@viscoo.nl
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[1] Vervang methode (vervang de voeding en harde schijf van de recorder). 
[2] Minimale belasting methode (schakel alle opnames en alarm meldingen uit). 
[3] Upgrade(hiermee kunt U compatitibiliteitsproblemen mee oplossen). 
 
Opmerkingen: Sommige problemen kunnen ontstaan zijn door incorrect gebruik van de recorder. U 
kunt een herstel naar fabriekswaarden procedure volgen.  
 

Problemen gerelateerd aan het opstarten, zelf-test en systeem onderbrekingen 
Waarom start de DVR niet op terwijl de 
voeding is aangesloten op de netspanning? 

1. Controleer of U de voedingschakelaar heeft aangezet op de 
recorder aan de achterzijde 

2. Controleer of de netspanning op 230V is aangesloten en of 
deze functioneel is.  

Ik zie het Viscoo opstart logo, maar waarom 
stopt deze in het zelf-check proces?  

Het kan hier gaan om een fout in de harde schijven, gelieve de 
harde schijf even los te koppelen (apparaat uit) en kijken of 
het probleem daarmee verholpen is. Vervolgens controleert U 
of het systeem wel blijft werken zonder harde schijf.  

Het systeem is eindelijk opgestart, maar het 
lijkt erg langzaam te draaien.  

Een fout in de harde schijf zorgt ervoor dat het systeem hard 
moeten werken om de schijf nogmaals te controleren. 

Waarom herstart het systeem na de zelf-
check?  

1. Controleer of de harde schijf geformateerd is in een FAT32 
bestandsformaat.  

2. Controleer of het systeem in PAL of NTSC beeldformaat 
staan, voor europa dient dit PAL te zijn.  

3. Verwijder de netwerk kabel en controleer of het systeem 
blijft draaien. Er kunnen problemen door uw netwerk aan 
de recorder worden veroorzaakt.  

Waarom reageert de afstandbediening niet? 1. Controleer of het IR oogje aan de voorzijde van de 
afstandbediening knippert. Zo niet, dan dient U de 
batterijen te controleren en te kijken of er geen schade aan 
de afstandbediening is.  

2. Controleer of het front paneel geblokkeerd is, druk op 
login/lock op uw afstandbediening.  

3. Controleer of de host software niet de recorder heeft 
geblokkeerd.  

Waarom stopt het systeem op een bapaalde 
tijd? 

Wanneer de recorder op een specifieke tijd stopt, vrijwel 
iedere dag, dan dient U uw elektriciteitssysteem na te kijken. 
Wanneer uw elektriciteitsnetwerk op een bepaald tijdstip 
enorm wordt belast door het opstarten van machines, kan er 
een tijdelijk stroomtekort optreden. 

 
 

Problemen gerelateerd aan de beeldvertoning 
Waarom wordt er niets getoond op mijn 
beeldscherm of blijft het beeld schudden? 

1. Controleer of de voeding in orde is. 
2. Controleer de beeldmodus in uw systeem, staat deze op 

beide, VGA of BNC? 
Waarom toont mijn recorder beelden die last 
hebben van interferentie en blijven 
bewegen? 

1. Controleer of de video kabel goed verbonden is.  
2. Controleer of er sterke spanningsvelden in de buurt van uw 

kabel zijn (380V) 
3. Controleer of de behuizing van uw recorder goed geaard is.  
4. Controleer de bekabeling van de monitor, camera’s en 
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andere apparaten of deze niet sterk verouderd zijn.  
Waarom worden de live en terugspeel 
beelden niet getoond in de ware kleuren? 

Controleer of uw instellingen juist staan inde recorder, zie 
4.2.1 voor meer details.  

Waarom toont mijn recorder geen volledig 
beeld op de monitor?  

1. Controleer de beeldinstellingen van uw monitor 
2. Pas de monitor instellingen aan om het beeld volledig te 

maken.  
Waarom toont mijn recorder rare kleuren op 
mijn monitor? 

1. Controleer de VGA kabel naar uw monitor, vermoedelijk is 
de DATA line kabel niet in orde.  

2. Controleer of de recorder niet oververhit is geraakt.  
Ik heb mijn systeem succesvol opgestart, 
maar er was een leeg kanaal 

Voer een fabrieksherstel uit.  

Waarom zie ik mozaïeken bij het 
terugspelen? 

1. Controleer de opname parameters in het menu. Wanneer 
de instellingen te laag staan kan het dergelijke problemen 
geven. 

2. Wanneer er zich slechte sectoren bevinden in de harde 
schijf kunnen er mozaïek beelden verschijnen. Controleer 
dus de harde schijf.  

 

Problemen gerelateerd aan de client en remote functionaliteiten 
Waarom weigerd Windows om de client 
manager software te installeren?  

1. U heeft DirectX8.1. of daarboven niet geinstalleerd.  
2. Controleer de firewall of virusscanner instellingen 

Wanneer ik verbinding maken met de 
recorder, dan krijg ik mozaïek beelden en 
soms bleven de beelden hangen, hoe komt 
dit?  

1. Controleer de netwerkverbindingen, het netwerk kan zwaar 
belast worden waardoor er data verloren gaat.  

2. Controleer of de recorder ook mozaïek beelden geeft.  
3. Op windows 2003m dient men na een succesvolle inlog op 

het bureaublad rechts te klikken en te gaan naar 
eigenschappen  instellingen  hoog  Help  hardware 
acceleratie optie compleet 

Ik hebd e recorder aangesloten met een 
netwerk kabel, maar de ping naar de 
recorder mislukt 

Gelieve het “arp-d *” commando ingeven in het 
commandoprompt van windows om items te verwijderen met 
inet_addr. 

Ik heb het DVR Ip adres ingevuld met de 
gebruikersnaam en wachtwoord in de client 
manager software en ik ben succesvol 
ingelogd, maar ik zie nog steeds geen 
beelden van de camera’s. Hoe komt dit? 

1. Controleer de firewall instellingen 
2. Open of sluit de multicast functie in de recorder. Het kan 

zijn dat multicast niet wordt ondersteund in uw netwerk.  
3. Controleer het model van uw beeldkaart. Sommige 

beeldkaarten zijn niet compatible met onze producten.  
 

 

Problemen gerelateerd aan opname, video data en backup 
Waarom neemt mijn recorder geen audio 
op? 

1. Controleer of de “mute” functie aanstaat, deze dient uit te 
staan.  

2. Controleer de opname instellingen om te controleren of U 
audio opnames aan heeft staan. 

3. Controleer of de microfoon en kabel goed zijn.  
Wanneer ik handmatig de opname activeer, 
komt er geen data in de bestandslijst? 

1. Controleer of U de juiste zoekparameters gebruikt, U dient 
de handmatige opname door te zoeken.  

2. U dient er zeker van te zijn dat de harde schijf is 
geformateerd alvorens U de recorder in gebruik neemt.  

Waarom kan ik geen schema opnames 1. Controleer of U het “schedule” schema heeft aangepast en 
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maken? of de huidige tijd in het schema valt.  
2. Controleer of de stroom niet onderbroken is geweest in de 

tijdsperiode van opname.  
3. Controleer of gebruikers de data niet verwijderd hebben. 
4. De harde schijf heeft psychische schade of een logische 

error.  
Waarom kan ik geen opnames op beweging 
maken? 

1. Controleer of U het “motion” schema heeft aangepast en of 
de huidige tijd in het schema valt.  

2. Controleer of men de gebieden voor bewegingsdetectie 
goed heeft ingesteld.  

3. Controleer of de gevoeligheid van de bewegingsdetectie 
niet te laag staat. 

Waarom kan ik geen alarm opnames maken? 1. Controleer of U het “alarm” schema heeft aangepast en of 
de huidige tijd in het schema valt.  

2. Bekijk de alarm instellingen interface om te controleren of 
de instellingen goed staan. 

3. Controleer of de sensors goed gemonteerd staan.  
Waarom zijn de opnames niet constant? 1. In het geval dat U handmatig of via het schema opneemt, 

dient U te controleren of de stroom niet onderbroken is in 
de betreffende periode.  

2. Wanneer men opneemt middels bewegingsdetectie of 
alarm, dan worden er alleen opnames gemaakt bij 
daadwerkelijke gebeurtenissen, hierdoor kan het 
voorkomen dat er pauzes tussen de meldingen zitten.  

Wanneer ik de client software gebruik om 
backups te maken, reageerd deze niet op de 
data knop, hoe komt dit? 

Controleer of de firewall open staat. Wanneer de firewall de 
verbinding blokkeerd, dan kan er geen backup van data op de 
recorder worden geladen.  

Waarom wordt er getoond dat de backup 
succesvol is, maar er is geen data in de lijst? 

Gelieve te onthouden dat U steeds van de laatst 15 minuten 
geen backups kunt maken. Dat wil zeggen dat U backups dient 
te maken die minimaal 16 minuten voor het huidige tijdstip 
zijn gebeurd.  

Waarom zie ik mozaïken in het beeld bij het 
terugspelen? 

Dit kan een gevolg zijn van slechte sectoren op een harde 
schijf. Gelieve deze te repareren en de harde schijf weer te 
formatteren. Wanneer de schijf fysieke schade heeft, dient U 
deze te vervangen. 

Waarom gaat het afspelen van de beelden 
langzaam? 

1. Controleer de terugspeelsnelheid die U gebruikt. Het is 
mogelijk om 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 terug te spelen in de 
langzame afspeelmodus.  

2. Controleer of de harde schijf goed is aangesloten. De kabel 
dient goed op de schijf en het moederbord te zitten.  

3. Wanneer er slechte sectoren op de harde schijf zijn, kan dit 
lijden tot playback pauzes.  

Waarom schudden de beelden tijdens het 
afspelen en live kijken?  

Controleer het beeldformaat van de recorder, staat deze op 
NTSC of PAL? Dit dient voor Europa PAL te zijn.  

 

Problemen gerelateerd aan alarm PTZ control 
Hoe koppel ik een alarm sensor aan het 
systeem? 

Het systeem ondersteund diverse sensoren zoals PIR sensoren, 
rookmelders etc.  

1. Wanneer U gebruikt man van sensoren die veel 
stroom verbruiken, dient U een externe voeding te 
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maken om schade aan de alarm uitgangen module te 
voorkomen.  

2. Gelieve geen componenten gebruiken met een hoge 
frequentie.  

Hoe verbind ik meerdere seriële apparaten 
zoals PTZ’s en keyboards met de recorder? 

1. Sluit de apparaten paralel aan en stel de addressen 
goed in.  

2. Maak een RS485 bus lijn en koppelen de plussen en 
minnen aan de correcte in/uitgang van de recorder. En 
stel wederom de addressen van de apparaten in.   

Hoe verwijder ik de alarmmeldingen?  Men kan op de voorkant van de recorder op de knop “clear” 
drukken wanneer U ingelogd bent. Men kan ook op de “alarm 
clear” knop drukken op de afstandbediening.  

Waarom kan ik de PTZ apparaten niet 
besturen?  

1. Controleer of de RS485 in orde is.  
2. Controleer de instellingen op de recorder voor de 

baudrate en het protocol.  
3. Controleer of de adresinstellingen overeen komen met 

elkaar, dus PTZ en recorder dienen dezelfde 
instellingen te hebben.  

4. Wanneer er meerdere recorders verbonden zijn, dient 
de host ingeschakeld te staan. Systeem management 
 Seriële poort instellingen  Seriële poort keyboard 
op de DVR host.  

 

 

 

 


