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1. Productoverzicht

Productbeschrijving
De tweede generatie van TVR 40 maakt gebruik van H.264, de allernieuwste standaard in
videocompressie. Deze standaard biedt 25 frames per kanaal per seconde bij CIF-resolutie. Deze
compressietechnologie levert een compacte maar uitstekende beeldkwaliteit op.
De TruVision DVR 40 biedt 4-, 8- of 16-kanaals analoge opnamemogelijkheden, allemaal tot 4CIFresolutie (704 x 576). Met behulp van de dual-streaming-functionaliteit kunnen gebruikers
verschillende instellingen configureren voor de opname en streaming van video. De TVR 40 biedt
ondersteuning voor voor zowel variabele bitsnelheid als variabele framesnelheid. Met behulp van de
dual-streaming-functionaliteit kunnen gebruikers verschillende instellingen configureren voor de
opname en streaming van video. TruVision DVR 40 beschikt over de Triplex-functionaliteit voor het
simultaan uitzenden, live video weergeven en opnemen.
De geïntegreerde digitale videorecorder van de TruVision DVR 40-serie is een digitaal
bewakingsproduct. Het apparaat maakt gebruik van een geïntegreerde microbesturingseenheid
TVR 40 (MCU) en een geïntegreerd real-time besturingssysteem (RTOS), in combinatie met de meest
geavanceerde technologie op dit terrein, zoals codering en decodering van beeld en geluid, opname
op harde schijf en TCP/IP. De firmware is in het flash-geheugen gebrand, voor een hogere stabiliteit
en betrouwbaarheid.
De TruVision DVR 40-serie beschikt over de functionaliteit van een digitale videorecorder (DVR) en een
digitale videoserver (DVS). Het apparaat kan losstaand worden gebruikt of als onderdeel van een
krachtig bewakingsnetwerk, zoals veel toegepast in de bank-, telecommunicatie-, productie- en
transportsector.

De TruVision DVR 40 en accessoires uitpakken
Controleer na ontvangst van het product de verpakking en inhoud op beschadiging en controleer of
alles compleet is. In de verpakking bevindt zich een lijst met items. Als één van de items ontbreekt of is
beschadigd, dient u contact op te nemen met de leverancier.
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Afbeelding 1: Geleverde items

Voedingskabel

Snel aan de
slag-gids

Draadloze
afstandsbed
iening

AAA-batterijen

USB-muis

USB-verlengkabel

RS-232 kabel

CD met
documentatie &
hulpprogramma’s

Installatieomgeving
Ventilatie: Zorg dat er geen ventilatieopeningen worden geblokkeerd. U moet de installatie uitvoeren
in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. De installatielocatie moet goed geventileerd
zijn. Reinig de eenheid regelmatig door deze zachtjes af te borstelen.
Temperatuur: Houd bij de keuze van de installatieplaats rekening met de bedrijfstemperatuur (-10 tot
50°C) en de toegestane niet-condenserende luchtvochtigheid (10 tot 90%) van de TruVision DVR 40.
Extreem warme of koude temperaturen buiten het bedrijfstemperatuurbereik, kunnen ertoe leiden
dat de TruVision DVR 40 uitvalt. Plaats de eenheid niet op een ander toestel dat warmte afgeeft. Laat
enige ruimte tussen eenheden die in een rek worden gemonteerd.
Vocht: Dit product is gevoelig voor water en vochtigheid. Vocht kan de inwendige delen beschadigen.
Stel deze eenheid niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te
minimaliseren.
Behuizing: Andere apparatuur tot een gewicht van 16 kg mag op de eenheid worden geplaatst.
WAARSCHUWING: Controleer voordat u met de installatie van de eenheid begint of de stroomtoevoer naar de eenheid is
uitgeschakeld.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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2. TruVision DVR 40 installatie

In deze sectie leert u hoe u de TruVision DVR 40-eenheid installeert.

De apparaten aansluiten
Afbeelding 2 toont de aansluitingen op het achterpaneel en geeft een beschrijving van alle
aansluitingen. De diverse modellen kunnen enigszins verschillen.
Afbeelding 2: TruVision DVR 40 aansluitingen achterpaneel (16-kanaals model wordt getoond)

Vereiste aansluitingen
A.

Sluit tot maximaal 16 camera’s aan op de standaard BNC-video-ingangen.
Opmerking: Indien een camera niet goed is aangesloten op de TVR 40, wordt op de monitor het bericht Video Loss
(videoverlies) weergegeven. Controleer de aansluiting en sluit de camera eventueel opnieuw aan.

B.

Sluit monitor A (hoofdmonitor) aan op de VIDEO OUT-uitgang. Sluit eventueel de audio-uitgang () aan op AUDIO
OUT. U kunt gebruik maken van de analoge of de VGA-uitgang. Beide uitgangen geven dezelfde videogegevens weer.
Optionele aansluitingen

C.

Sluit een spotmonitor (Mon B) aan op de TVR 40. Sluit de video van de monitor aan op VIDEO OUT. Sluit de audio van
de monitor (indien gebruikt) aan op AUDIO OUT ().

D.

Sluit tot maximaal 16 audiosignalen aan op de standaard BNC-audio-ingangen (315 mV).

E.

Voor toekomstig gebruik.

F.

Sluit het VGA-beeldscherm aan (max. 1024 × 768 @ 60 Hz).

G.

Sluit een ATM of optionele ProBridge aan met de meegeleverde RS-232-kabel.
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H.

Sluit de netwerkapparaten aan.

I.

Sluit de USB-muis aan (meegeleverd).

J.

Sluit de E-SATA aan als archivering- of opslaguitbreiding.

K.

Sluit de lijn af met deze RS-485-schakelaar. De standaardinstelling is OFF (Uit).

L.

Sluit de in-/uitgangskabel (I/U) voor externe gegevens en alarm aan. Zie Afbeelding 3 op pagina 4 voor meer
informatie.

M. Sluit de TruVision DVR 40 aan op de aarde.
Voeding aansluiten
N.

Sluit de voedingskabel aan op de TVR 40. Zorg ervoor dat alle apparaten zijn aangesloten en ingeschakeld voordat u
de TruVision DVR 40 inschakelt.

Alarmingangen en -uitgangen aansluiten
Afbeelding 3: De I/O-kabel van externe gegevens en alarm aansluiten

: Niet gebruikt
RS-485 T+ T-: gegevens PTZ-camera aansluiten
Alarmuitgangspoort:
1-G tot 4-G: 4 relaispoorten
Alarmingangspoort:
G: Gemeenschappelijk aarde)
1 t/m 16: Alarmingangen, NO/NC-ondersteuning

De TruVision DVR 40 verbinden met een computer
Met behulp van een RS-232-kabel kunt u de eenheid aansluiten op een computer. Afbeelding 4
beschrijft de penaansluitingen die moeten worden gebruikt wanneer de seriële poort van de TVR 40
wordt aangesloten op een apparaat met een DB9-aansluiting, zoals een computer.
Afbeelding 4: De penaansluitingen van een RS-232-kabel

TruVision
DVR 40

Computer

Penconfiguratie

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding

5

Een PTZ-domecamera installeren
Gebruik de meegeleverde USB-muis of het optionele KTD-405-bediendeel voor lokale telemetrische
bediening. Als u de TVR 40 via een netwerk gebruikt, kunt u de PTZ-domecamera’s bedienen via de
webbrowser.
De ondersteunde protocollen zijn de volgende: GE, Pelco-D en Pelco-P
Zie “PTZ-instellingen” op pagina 90 voor informatie over het instellen van de PTZ-protocollen en
voorkeuzes.

Een TVR 40 aansluiten op een PTZ-domecamera
Gebruik het in-/uitgangvak van het TVK-505U-bediendeel om zowel een PTZ-domecamera en een
bediendeel aan te sluiten op de TVR 40. Zie Afbeelding 5 hieronder.
Afbeelding 5: Een TVR 40 aansluiten op een PTZ-domecamera

De PTZ-protocollen configureren voor GE Security-camera’s
Voordat PTZ-camera’s in hun behuizing worden geassembleerd, moeten de DIP-schakelaars voor
protocol en adres worden ingesteld voor de TVR 40. Zie Tabel 1 hieronder voor de verschillende
configuraties van GE Security PTZ-camera’s.
Als u PTZ-camera’s van een andere firma gebruikt, raadpleegt u de desbetreffende configuratieinstructies.
Tabel 1: GE Security PTZ-camera’s configureren
Camera

Schakelaarinstelling

TruVision Dome
12X PTZ:
Binnendomecamera

DIP-schakelaars
protocol

000000

DIP-schakelaars RS485-communicatie

0000000000

DIP-schakelaars
camera-ID

0000

1. DIP-schakelaars protocol; 2. DIP-schakelaars
RS-485-communicatie; 3. DIP-schakelaars
camerasite-ID
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Camera

Schakelaarinstelling

TruVision Dome
12X PTZ:
Buitendomecamera

DIP-schakelaars
protocol

000000

DIP-schakelaars RS485-communicatie

0000000000

DIP-schakelaars
camerasite-ID

0000

1. DIP-schakelaars protocol; 2. DIP-schakelaars
RS-485-communicatie; 3. DIP-schakelaars
camerasite-ID
TruVision Dome 16
PTZ

DIP-schakelaars
protocol

1011

DIP-schakelaars adres

0000

Baudsnelheid

0000

1. Adresschakelaars; 2. Baudschakelaars; 3.
Protocolschakelaars
CyberDome

CyberDome II

DIP-schakelaars
protocol

Automatisch

DIP-schakelaars adres:

0000000000

DIP-schakelaars
protocol

0000

DIP-schakelaars adres:

0000

1. Protocolschakelaars; 2. Adresschakelaars

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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Schakelaarinstelling
DIP-schakelaars
protocol

5

DIP-schakelaars adres:

0000

Het TVK-505U-bediendeel aansluiten
Het TVK-505U-bediendeel maakt gebruik van RS-485 simplexbedrading. Het signaal wordt
overgedragen door één twisted-pair kabel. Een niet-afgeschermde CAT5-netwerkkabel wordt
aanbevolen voor normale toepassingen. Gebruik een afgeschermde CAT5-kabel indien de kabels
bloot zouden kunnen staan aan interferentie.
Het maximum aantal TVR 40-eenheden dat op één bus kan worden aangesloten is 31, met een
maximale kabellengte van 1200 m. Beide kunnen worden uitgebreid met een signaalverdeler.
Zowel het eerste als het laatste apparaat in de reeks moet met een 120 Ohm weerstand worden
beëindigd om lijnreflecties tot een minimum te beperken. Zie Afbeelding 6 hieronder.
Afbeelding 6: Seriële bedrading RS-485-bus

1. TVK-505-bediendeel; 2. I/U-module; 3. TVR 40
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Monitoraansluitingen
Sluit de eenheid aan op de monitoren via 75-ohm coaxkabels met BNC-aansluitingen. De eenheid
verschaft een 1 Vpp CVBS-signaal.
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3. De TVR 40 bedienen

U kunt de TVR 40-menuopties op vier manieren bedienen:


Bediening via het voorpaneel



Draadloze afstandsbediening



Muisbediening



Bediening via de webbrowser

Deze opties worden in de volgende secties beschreven.
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Bediening via het voorpaneel
Met de toetsen op het voorpaneel kunt u alle functies bedienen. De LED-lampjes gaan branden of
knipperen om u te waarschuwen voor verschillende toestanden. De beschikbare functies kunnen
worden beperkt door het instellen van wachtwoorden. Zie Afbeelding 7.
Afbeelding 7: Voorpaneel

Item

Naam

Beschrijving

1.

Search (Zoeken)

Druk hierop om het menu Playback (Afspelen) te openen om opgenomen video’s te
zoeken of af te spelen.

2.

Menu

Deze toets heeft een aantal functies, afhankelijk van de toepassing.
In de Live-weergavemodus:
Druk hierop om het hoofdmenu te openen.
In de menumodus:
Indien een invoervak of menuoptie is geselecteerd, wordt met deze toets de optie
geannuleerd.
Indien een selectievakje of menuoptie is geselecteerd, wordt met deze toets de
optie geannuleerd en keert u terug naar het hoofdmenu. Druk nogmaals om terug
te keren naar de livemodus. Eventuele wijzigingen zijn niet opgeslagen.

3.

Live

Druk hierop om terug te keren naar de livemodus.

4.

Terug afspelen

Druk hierop om het oudste bestand in het systeem af te spelen.

5.

Afspelen
onderbreken

Klik hierop om het afspelen te onderbreken.

6.

Instant Playback

Druk hierop om de laatste drie minuten van de opgenomen video af te spelen.

7.

Replay (Opnieuw
afspelen)

Druk hierop om het huidige bestand af te spelen.

8.

PTZ-besturing

Geeft de PTZ-bediening van de geselecteerde camera weer, indien PTZ wordt
ondersteund.
Zoom +/- (Zoomen +/-) Druk hierop om de het camerabeeld in en uit te zoomen.
Preset (Voorinstelling): Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde
voorinstelling.
Tour (Traject): Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd schaduwtraject.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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Item

Naam

Beschrijving

9.

Trigger-point joystick

Selecteer hiermee opties in een menu en bedien het afspelen. Druk erop voor Enter.
LED-pijlen branden wanneer de jog is geactiveerd.
In de livemodus:
Druk hierop om de PTZ-modus te activeren.
In de menumodus:
Beweeg de joystick naar links/rechts en omhoog/omlaag om de cursor in het
menuscherm te plaatsen. Druk erop voor Enter.
In de PTZ-modus:
Beweeg de joystick naar links/rechts en omhoog/omlaag om de cursor in het
menuscherm te plaatsen. Druk erop voor Enter.
In de afspeelmodus:
Draai de joystick om de beweging van de PTZ-camera te besturen.
Naar links: Snelheid verlagen
Naar rechts: Snelheid verhogen
Omhoog: 30 seconden naar voren springen.
Omlaag: 30 seconden terug springen.

10.

Handmatig alarm

Druk hierop om een alarm handmatig te bevestigen.

11.

Statuslampjes

HDD:

Groen – Harde schijf werkt correct.

Network:

Groen – Netwerk werkt correct.

Internal:

Groen – Apparaat werkt correct.

Alarm:

Groen – Geen extern alarm.

Rood – Storing.
Rood – Storing.
Rood – Er zijn interne fouten opgetreden.
Rood – Geeft een externe alarmstatus aan.
12.

Lampje voor alarm

Knippert rood als er een alarm is.

13.

Cameras (Camera’s)

Elke camera heeft een eigen nummertoets.
Geen lampje - Camera is uitgeschakeld.
Groen - Aangesloten en werkt correct
Rood (knipperend) - Camera staat in de alarmmodus.
Rood (continu) - Beelduitval.

14.

IR-ontvanger
afstandsbediening

Dit is de ontvanger voor de draadloze afstandsbediening.

15.

F1 / F2

Druk hierop om de F1- of F2-funties te selecteren. De functies verschillen
afhankelijk van de uitgevoerde bewerking, zoals:
- Weergegeven tijdindeling selecteren.
- Opnamen of specifieke segmenten van een opname archiveren.
- Bewegingsdetectie- en privacymaskeringszones op het scherm selecteren.

16.

Monitorselectie

Druk hierop om te schakelen tussen monitor A en B.

17.

Seq

Druk hierop om de volgorde van camera’s in de livemodus te bepalen.

18.

Display (Beeld)

Druk hierop om de multiscreenindeling te activeren.

19.

Archive (Archiveren)

Druk hierop om het menu Search Archive (Archief doorzoeken) te openen.

20.

Eject (Uitwerpen)

Druk hierop om de cd-rom uit het station te werpen.

21.

USB

Plaats een USB-apparaat zoals een muis of opslagmedium.

22.

DVD-sleuf

Plaats een cd of dvd.
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De toetsklik uitschakelen
Houd de menutoets op een willekeurig moment ten minste vijf seconden ingedrukt. De toetsklikken
worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk dan de huidige toestand. Druk op Menu om terug te keren
naar de livemodus.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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De afstandsbediening gebruiken
De bediening van de draadloze afstandsbediening lijkt op die van het voorpaneel.
Afbeelding 8: Beschrijving van de draadloze afstandsbediening

Item

Beschrijving

1.

Alarm

Een alarm bevestigen.

2.

Device
(Apparaat)

De draadloze afstandsbediening voor de bediening
van de TVR 40 in-/uitschakelen.

3.

Cijfertoetsen

Selecteer een camera en voer een cijfer in voor een
menuoptie.

4.

Analog
(Analoog) en IP

Analoog is gelijk aan FI, en IP aan F2, op het
voorpaneel.

5.

Mon A en Mon B
(Monitor A/B)

Schakelen tussen monitoren A en B.

6.

Display (Beeld)

Schakelen tussen de multiscreenweergaven.

7.

Seq

Weergavereeks starten/stoppen.

8.

Live

Terug naar de Live-weergavemodus.

9.

Menu

Het hoofdmenu activeren.

10.

,

,

,

In de menumodus: Gebruik de pijltoetsen links en
rechts om te selecteren of de pijltoetsen omhoog en
omlaag om de ingang te bewerken.
In de PTZ-modus: De PTZ besturen.
In de afspeelmodus: De afspeelsnelheid bedienen.

11. OK

Selectie bevestigen.

12. Zoom + en (Zoomen +/-)

In- en uitzoomen van de cameralens bedienen.

13. Preset
(Voorinstelling)

Een voorgeprogrammeerd driecijferig
voorkeuzenummer invoeren om een voorkeuze op te
roepen.

14. Tour (Traject)

Een voorgeprogrammeerd driecijferig
voorkeuzenummer invoeren om een schaduwtraject
op te roepen.

15. Focus + en -

In- en uitzoomen van de cameralens bedienen.

16.

Gebruik deze toetsen om af te spelen (terugspoelen,
onderbreken, afspelen en vooruitspoelen).

17. Search (Zoeken)

Het zoekmenu openen.

18. Replay
(Opnieuw
afspelen)

Het geselecteerde bestand vanaf het begin opnieuw
afspelen.

19. Archive
(Archiveren)

Het menu Quick Archive (Snel archiveren) openen.

20. Eject
(Uitwerpen)

De cd of dvd uitwerpen.

Batterijen plaatsen in de draadloze afstandsbediening
1. Open het batterijklepje van de draadloze afstandsbediening.
2. Plaats de batterijen. Let op de juiste polariteit (+ en -).
3. Sluit het batterijklepje.
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U sluit als volgt de afstandsbediening aan op de TVR 40
1. Druk op de toets Device (Apparaat) op de draadloze afstandsbediening.
2. Voer de ID van het apparaat in. De standaard-ID voor de TVR 40 is 1.
Opmerking: Zie “De appaat-ID instellen” op pagina 41 voor het wijzigen van de apparaat-ID.

De verbinding met de draadloze afstandsbediening verbreken
1. Druk op de toets Device (Apparaat) op de draadloze afstandsbediening. De DVR kan nu niet meer
met de afstandsbediening worden bediend.
Wanneer de draadloze afstandsbediening niet goed werkt


Controleer de polariteit van de batterijen



Controleer of de batterijen voldoende lading hebben



Controleer of de sensor voor de draadloze afstandsbediening niet is afgedekt

Als het probleem zich blijft voordoen, dient u contact op te nemen met uw leverancier.

De muis gebruiken
Gebruik de USB-muis die bij de TVR 40 is geleverd. Hiermee kunt u dezelfde bewerkingen uitvoeren als
met het voorpaneel en de afstandsbediening.
Sluit de muis aan op de DVR door de USB-aansluiting van de muis in de USB-poort aan de achterkant
van de TVR 40 te steken. De muis kan meteen worden gebruikt.
De muis gebruiken in de live-weergavemodus
Naar voren en naar achteren schuiven tussen camera’s: Gebruik het schuifwiel op de muis om
in de volledige weergave naar en voren en naar achteren te schuiven door de camera’s.
Schakelen tussen volledige schermweergave en multiscreenweergave: Klik in de
multiscreenweergave met de linkermuisknop op een camera om hiervoor de volledige
schermweergave te openen. Dubbelklik nogmaals om weer terug te keren naar de
multiscreenweergave.
Het muismenu openen
Klik tijdens de live-weergavemodus op de rechtermuisknop om het systeemmenu te openen. Dit
menu bevat acht opties, die worden verklaard in Tabel 2.
Tabel 2: Muissysteemmenu
Menuoptie

Beschrijving

Menu

Naar het hoofdmenu gaan.

Camera

Een bepaalde camera selecteren.

Multi Screen
(Multiscreen)

Multiscreenweergave selecteren. De keuze uit meerdere vensters is afhankelijk van het
aantal camera’s dat is aangesloten op de TVR 40.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding

Menuoptie

Beschrijving

PTZ-besturing

Een PTZ-camera besturen. Zie Tabel 4 op pagina 32 voor een beschrijving van de
pictogrammen voor de PTZ-besturing.
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Klik met de rechtermuisknop om de volgende opties op te roepen:
• Channel (Kanaal): De camera selecteren die u wilt besturen
• Preset (Voorkeuze): Een voorkeuzenummer selecteren om te gebruiken
• Exit (Afsluiten): Terug naar de live-weergavemodus
Instant Replay
(Direct afspelen)

Speelt direct de laatste vijf minuten die zijn opgenomen af op alle camera’s in een volledig
scherm of in de multiscreenweergave. Zie de sectie “Opgenomen video afspelen” op pagina
26 voor meer informatie.
Klik tijdens het afspelen op de rechtermuisknop om het afspeelmenu te openen.

Search (Zoeken)

Naar het afspeelmenu gaan. Zie “Opgenomen videobeelden zoeken en afspelen” op pagina
23. Selecteer opnamen met specifieke criteria, zoals een bepaalde camera, type
gebeurtenis, tijd en tekst.
Klik met de rechtermuisknop om terug te keren naar de live-weergavemodus.

Manual Record
(Handmatig
opnemen)

Het menuscherm Manual Record (Handmatig opnemen) wordt weergegeven. Zie
“Handmatig opnemen” op pagina 21.

Status Bar
(Statusbalk)

De statusbalk op het scherm in- of uitschakelen.

Swap Monitor
(Monitor wisselen)

Schakelen tussen monitoren A en B.

De webbrowser gebruiken
Met de TVR 40-browser kunt u gemakkelijk video bekijken, opnemen en afspelen, maar ook alle aspecten van
het systeem beheren vanaf een willekeurige internetlocatie. U beschikt over een gemakkelijke bediening
waarmee u snel toegang hebt tot vereiste functies. Zie Afbeelding 9 hieronder voor de layout.
Afbeelding 9: TVR 40 browserlay-out (live-weergavescherm)

A.

Weergavevenster: Live- en eerder opgenomen videobeelden weergeven.

B.

Navigatiebalk: Toegang tot live- en afgespeelde videobeelden. Het interne TVR 40-logboek bekijken en uitgebreid
extern onderhoud uitvoeren.
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C.

Navigatievenster: Toegang tot alle TVR 40-camera’s.

D.

Bediening weergavevenster: De eigenschappen van de momenteel geselecteerde objecten in het
navigatievenster weergeven of bewerken.

E.

Camerabediening: PTZ-camera’s besturen of de eigenschappen van de momenteel geselecteerde camera’s
bewerken.

U kunt als volgt de TVR 40-browser openen
Open Internet Explorer en voer het IP-adres in dat is toegewezen aan de TVR 40. Voer in het
vensterLogin (Aanmelden) de gebruikers-ID en PIN-code in.
Gebruikers-ID = admin
PIN = 1234

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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4. Elementaire bediening

In dit hoofdstuk wordt het dagelijkse gebruik van de TVR 40 beschreven. U vindt hier uitleg over het
volgende:


De TVR 40 inschakelen



Aanmelden met PIN-codes



Live-modus



Volledige schermweergave en multiscreenweergave



Handmatig opnemen



Videobeelden zoeken en afspelen



Opgenomen bestanden archiveren



Een PTZ-camera besturen



Overzicht van de menustructuur



De TVR 40 uitschakelen

De TruVision DVR 40 inschakelen
De TruVision DVR 40 wordt geleverd met voorgeprogrammeerde instellingen. U hoeft slechts ten
minste één camera en monitor aan te sluiten. Wanneer de TruVision DVR 40 wordt ingeschakeld,
begint deze meteen met opnemen.
Opmerking: De videostandaard is PAL. Voor meer informatie over het wijzigen van de standaard, zie de sectie
“Videostandaard selecteren” op pagina 42.

De TruVision DVR 40 is uitgerust met een universele voedingsbron die zich automatisch kan instellen
op 100/240 V, 60/50 Hz.
Schakel de aangesloten apparaten in. Wanneer u de TVR 40 inschakelt, worden automatisch alle
aangesloten camera’s weergegeven. De TVR 40 toont het aantal harde schijven dat is geïnstalleerd
en geeft de livemodus weer van elke aangesloten camera. Er wordt automatisch gestart met
opnemen.
De eenheid snel in werking zetten
1. Sluit alle vereiste apparaten aan op het achterpaneel van de TVR 40. Zie Afbeelding 2 op pagina 3.
2. Schakel de eenheid in. De eenheid voert automatisch een diagnosetest van de apparaten uit. De
videobeelden worden vervolgens op het scherm weergegeven.
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3. Als u de voorgeconfigureerde instellingen wilt wijzigen, drukt u op de menutoets van het
voorpaneel om het hoofdmenu te openen. Het aanmeldingsvenster verschijnt.
4. Geef de gebruikers-ID en PIN-code van de standaard systeembeheerder op. Het hoofdscherm
verschijnt.
Gebruikers-ID = admin
PIN = 1234
5. Wijzig indien nodig de TVR 40-parameters in de submenu’s.
6. Druk na het voltooien van de aanpassing op de menutoets totdat de livemodus wordt
weergegeven.

Aanmelden met PIN-codes
Maak gebruik van PIN-codes om de toegang tot de TVR 40 te beperken. Alleen bevoegde gebruikers
mogen de menu-instellingen wijzigen of bepaalde taken uitvoeren. Zie de sectie
““Gebruikersinstellingen” op pagina 97” op pagina 97 voor meer informatie over het beheren van
gebruikers.
Opmerking: U hoort een geluidssignaal wanneer een onjuiste gebruikernaam of PIN-code is
ingevoerd. Na drie verkeerde invoerpogingen, keert de eenheid terug naar de live-weergavemodus.

Live-weergavemodus
De live-weergavemodus is de normale modus van de eenheid voor het bekijken van livebeelden van
de camera’s. De TVR 40 wordt na inschakeling automatisch gestart in de live-weergavemodus. Vanuit
de live-weergavemodus kunt u omschakelen naar de afspeelmodus of naar het systeemmenu.
De manier waarop de monitoren de videobeelden weergeven is afhankelijk van hoe het systeem is
ingesteld.
In de live-weergavemodus wordt de status van elk videokanaal in de TVR 40 onder aan het scherm
weergegeven. Zie Afbeelding 10 op pagina 19. Hoeveel kanalen er worden weergegeven (4, 8 of 16) is
afhankelijk van het TVR 40-model.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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Afbeelding 10: Voorbeeld van de livemodus met weergegeven opnamestatus (voor 16 camera’s)

Als de letter grijs wordt weergegeven, is de monitor inactief

Let op: De TVR 40 detecteert de aanwezigheid van camera’s niet automatisch. De eenheid maakt een
opname van een kanaal, zelfs als er geen camera op is aangesloten. Er wordt een zwart beeld
weergegeven met het bericht “Video Loss” (videoverlies) wanneer het kanaal in de live-modus of
afspeelmodus wordt geselecteerd.
De kleur van de cameranummers in de statusbalk geeft de status aan van het kanaal. Dit maat het
heel eenvoudig om in de live-modus de actuele status van elk kanaal te zien. De kleurcodes voor de
status worden beschreven in Tabel 3.
Tabel 3 Beschrijving van de kleurcodes van de status
Pictogram

Kleur

Beschrijving

1
1
1
1
1
1

Blauw

Geen videosignaal

Geel

Camera gesaboteerd

Grijs

Opname uitgeschakeld

Groen

Real-time opname

Oranje

Bewegingsdetectie

Rood

Extern alarm

De statusbalk kan zodanig worden ingesteld dat deze standaard wordt weergegeven. Zie “De
statusbalk weergeven” op pagina 41.
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De statusbalk op het scherm activeren/deactiveren
Voorpaneel/afstandsbediening

Druk op de F2-toets op het voorpaneel om de statubalk te activeren of deactiveren.

Muis

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Statusbar (Statusbalk) in het contextmenu.

Een monitor selecteren
Er kunnen maximaal twee monitoren worden aangesloten op de TVR 40. Er kan echter slechts één
monitor tegelijk worden bediend. U kunt selecteren op welke monitor u de cameraweergaven in de
livemodus wilt tonen.
Schakelen tussen monitor A en B
Voorpaneel

Druk op de toetsen A of B om te schakelen tussen de monitoren A en B.

Draadloze afstandsbediening

Druk op de toetsen Mon A of Mon B om te schakelen tussen de monitoren A en B.

Muis

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Swap Monitor (Monitor wisselen) in het
contextmenu.

Het multiscreenbeeld weergeven
De 16-kanaals TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding beschikt over vijf multiscreenweergaveindelingen, inclusief volledig scherm. De 8-kanaals TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding beschikt
over vier multiscreenweergave-indelingen.
Een cameo is een willekeurige cel in een multiscreenbeeld. Een camerabeeld kan slechts in één
cameo tegelijk worden weergegeven. Zie “Multiscreen en dwell-tijd instellen” op pagina 44 als u de
volgorde van de camera’s in de cameo’s wilt wijzigen.
De volledige schermweergave activeren
Voorpaneel

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het cameranummer. Druk bijvoorbeeld
op toets 10 om het beeld van camera 10 te bekijken.

Draadloze afstandsbediening

Druk op de twee cijfertoetsen die overeenkomen met het cameranummer. Druk
bijvoorbeeld op de toetsen 0 en 2 om het beeld van camera 02 te bekijken.

Muis

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Camera in het contextmenu. Selecteer de
gewenste camera.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding

21

Een multiscreenweergave bekijken
Voorpaneel/draadloze
afstandsbediening

Druk op de toets Display (Beeld) om over te schakelen naar de multiscreen liveweergavemodus. Als niet alle gewenste camera’s worden weergegeven op het
multiscreenbeeld, kunt u het aantal weergegeven camera’s vergroten door op de
toets Display (Beeld) te blijven drukken.

Muis

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Multi Screen (Multiscreen) in het
contextmenu. Selecteer de gewenste multiscreenbeeld-indeling.

Handmatig één voor één de live-weergaven bekijken
Voorpaneel/draadloze
afstandsbediening

Druk op de Seq-toets om handmatig één voor één de live-weergaven te bekijken. U
kunt de automatische multiscreenweergave instellen in het menu Display (Beeld).
Zie de sectie “Multiscreen en weergavereeksen” op pagina 44 voor meer
informatie.

Muis

Gebruik het muiswiel om naar voren en naar achteren te bladeren door de liveweergavemodi.

Handmatig opnemen
Op het moment dat een kanaal wordt opgenomen, brandt de corresponderende LED op het
voorpaneel groen. Deze groene LED wordt ook weergegeven in het menuscherm voor handmatig
opnemen.
Start of stop de opname van een kanaal vanuit het menu Manual Record (Handmatig opnemen). U
kunt dit menu alleen openen met de muis.
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Betekenis van de statusopties in het menu Manual Record (Handmatig opnemen)
De status van de cameranummers kunnen de volgende betekenis hebben:
• Groen: betekent dat het kanaal wordt opgenomen
• Rood: betekent dat het extern wordt weergegeven
• Oranje: betekent dat het zowel wordt opgenomen als weergegeven
• Grijs: betekent dat het kanaal niet wordt opgenomen
Start/Stop-opties:
•  : betekent dat opnemen is ingeschakeld

Een opname handmatig starten of stoppen
1. Klik met de rechtermuisknop en selecteer de menuoptie Manual Record (Handmatig opnemen).
Voer uw gebruikersnaam en eventueel uw PIN-code in.
Opmerking: Voor het wijzigen van de handmatige opnamemodus heeft u opnamerechten nodig. Zie
“Bewerkingsrechten wijzigen” op pagina 100 voor meer informatie.

Het scherm Manual Record (Handmatig opnemen) verschijnt. Alle kanalen worden vermeld. Op de
statusregel Camera is te zien welke kanalen momenteel worden opgenomen. In het
onderstaande voorbeeld worden 13 van de 16 kanalen opgenomen.

2. Druk op de regel Start/Stop op Enter of klik met linkermuisknop om een kanaal te activeren ()
waarmee niet wordt opgenomen. Druk of klik nogmaals om de optie te deactiveren.
De statuslampjes van de camera op het voorpaneel en het cameranummer in de statusbalk van
de live-weergavemodus gaan groen branden.
3. Selecteer het volgende kanaal waarvan u de opname wilt starten of stoppen.
4. Als u met alle kanalen wilt beginnen met opnemen, selecteert u Start All (Alles starten). De
statuslampjes van alle kanalen op het voorpaneel en de cameranummers in de statusbalk op het
scherm gaan groen branden.
Selecteer Stop All (Alles stoppen) als u alle kanalen wilt uitschakelen.
5. Druk op de toets Menu op het voorpaneel of klik op de rechtermuisknop om de wijzigingen op te
slaan en terug te keren naar de live-weergavemodus.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding
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Opgenomen videobeelden zoeken en afspelen
Met de TVR 40 kunt u snel opgenomen videobeelden zoeken en afspelen. U kunt alleen video afspelen
in de live-weergavemodus. Zie Afbeelding 11 hieronder.
Afbeelding 11: Afspeelscherm

Opmerking: Voor het afspelen van opgenomen beelden heeft u afspeelrechten nodig. Zie “Bewerkingsrechten
wijzigen” op pagina 100 voor meer informatie.

U kunt kanalen ook tegelijkertijd afspelen, zodat er meerdere beelden naast elkaar op het scherm
worden weergegeven.

Afspeelvoortgang bedienen
In de afspeelmodus wordt tijdens het afspelen op het scherm een statusbalk weergegeven waarin de
afspeelvoortgang en -snelheid wordt weergegeven. Zie Afbeelding 12 hieronder.
Afbeelding 12: Afspeelstatusbalk

Optie

Beschrijving

1. Audio

Druk op PLAY om het geluid bij de opgenomen beelden te dempen. Druk
nogmaals op PLAY om het geluid opnieuw weer te geven.
In dit voorbeeld staat het geluid aan.

2. Afspeelvoortgang

Geeft aan waar u zich bevindt binnen het opgenomen bestand.

3. Afspeelsnelheid

Beweeg de joystick naar links of rechts om de afspeelsnelheid te wijzigen. Er zijn
negen opties beschikbaar:
Single (Enkel): Beeld voor beeld.
1/8x: Eén achtste van de werkelijke snelheid.
1/4x: Eén kwart van de werkelijke snelheid.
1/2x: De helft van de werkelijke snelheid.
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Optie

Beschrijving
1x: Werkelijke snelheid.
2x: Tweemaal de werkelijke snelheid.
4x: Viermaal de werkelijke snelheid.
8x: Achtmaal de werkelijke snelheid.
MAX: Maximum snelheid.

4. Huidige afspeeltijd

Afspelen begint altijd bij 0. Het werkelijke tijdstip van de opname wordt bovenaan
het scherm weergegeven.
Beweeg de joystick omhoog om 30 seconden verder te springen. Het is niet
mogelijk om terug te springen.

5. Totale afspeeltijd

Geeft de duur aan van het opgenomen bestand. In dit voorbeeld: 4 minuten en
19 seconden.

6. Kopiëren starten/stoppen

Druk op de F1-toets om het kopiëren van een segment van de afgespeelde video
te starten of te stoppen.

Indien op de eenheid een muis is aangesloten, wordt een werkbalk weergegeven waarin u de
afspeelfuncties met de muis kunt bedienen. Zie Afbeelding 13 hieronder.
Afbeelding 13: Afspeelwerkbalk voor de muis

Item

Beschrijving

Pictogram

Beschrijving

1.

30 seconden terugspringen in de video
die wordt afgespeeld.

7.

Archiveren van de video starten.

2.

Afspeelsnelheid verminderen. Zie
Afbeelding 12 voor een overzicht van
de beschikbare snelheden.

8

De afspeelwerkbalk verwijderen. Klik
op de rechtermuisknop en selecteer
Display (Beeld) om de werkbalk
opnieuw weer te geven.

3.

Afspelen onderbreken.

9.

Digitaal zoomen. Dubbeklik op de
linkermuisknop om in te zoomen.
Dubbelklik opnieuw om terug te
keren naar de normale weergave.

4.

Afspeelsnelheid verhogen. Zie
Afbeelding 12 voor een overzicht van
de beschikbare snelheden.

10 & 11.

5.

30 seconden vooruitspringen in de
video die wordt afgespeeld.

Als u vanuit de multiscreenmodus
wilt overschakelen naar de volledige
schermweergave, dubbelklikt u met
de muis op het gewenste scherm.
Het wordt weergegeven als volledig
scherm.
Klik met de linkermuisknop op een
van de pictogrammen om naar
voren of naar achteren te gaan in
de volledige schermen.

6.

Audio in- of uitschakelen.

12.

Klik met de linkermuisknop
om door de weergegeven
multiscreenbeelden te bladeren.
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25

Video-opnamen zoeken
U kunt op een aantal verschillende manieren video-opnamen zoeken, zoals:


Opnamen met alarmen of bewegingsdetectie, of die handmatig zijn opgenomen



Begin- en eindtijd en datum van de opname



Tekst (bijvoorbeeld van een ATM)

Opgenomen videobeeldenzoeken
1. Druk in de live-weergavemodus op de toets Search (Zoeken) op het voorpaneel van de TVR 40 of
op de draadloze afstandsbediening, of klik op de rechtermuisknop en selecteer Search (Zoeken).
Voer uw gebruikersnaam en eventueel uw PIN-code in.
Het menu Playback (Afspelen) wordt weergegeven.

2. Selecteer het kanaal waarin u wilt zoeken in de keuzelijst Camera.
3. Als u meer dan een camera wilt selecteren om af te spelen, klikt u op het vak Associated
(Gekoppelde) Setup (Installatie). Selecteer de gewenste camera’s in het submenu dat wordt
weergegeven.
4. Selecteer het type opgenomen video’s dat u wilt zoeken in de keuzelijst Search for (Zoeken naar).
Optie

Zoken naar opgenomen bestandstype

All (Alle)

Alle opnamen

All Time (Alle tijd)

Alleen bestanden die op een bepaalde tijd zijn opgenomen

Manual (Handmatig)

Alleen handmatig opgenomen bestanden

Alarm

Alleen door alarm opgenomen bestanden

Motion Det. (Bewegingsdet.)

Alleen door bewegingsdetectie opgenomen bestanden

5. Voor het instellen van de opnameperioden voert u de gewenste begin- en einddatums en -tijden
in bij de invoervelden Start en Stop:
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Voorpaneel

Druk op de joystick om het invoervak te activeren. Beweeg de joystick omlaag of
omhoog om door de nummers te schuiven en een nummer te selecteren. Beweeg
de joystick naar links of rechts om naar het volgende invoervak te gaan.

Draadloze
afstandsbediening

Wijzig de numerieke waarden met de pijlknoppen. Druk op ENTER om naar het
volgende invoervak te gaan.

Muis

Klik op het invoervak en selecteer het vereiste nummer in de lijst die op het
scherm wordt weergegeven.

Opmerking: De datum heeft de indeling DD-MM-JJJJ. De tijd heeft de 24-uur indeling. De weergegeven
standaard stopwaarden zijn de actuele tijd en datum.

6. Als u bijvoorbeeld videobeelden van een bepaalde ATM wilt zoeken, schakelt u het selectievakje
Text (Tekst) in ().
Selecteer met de muis het invoervak naast het selectievakje om de tekst in te voeren die u wilt
opzoeken (bijvoorbeeld de tekst die op het ATM-scherm wordt weergegeven). Er wordt een
alfanumeriek toetsenbord weergegeven op het scherm. Klik op Shift om het gewenste teken te
selecteren: cijfers, hoofdletters, kleine letters of symbolen. U kunt 24 symbolen selecteren. Druk op
0 op het voorpaneel om te bladeren tussen de vier pagina’s met beschikbare symbolen.
Voer de vereiste tekst in.
7. Selecteer Search (Zoeken) om de zoekopdracht te starten.
Wanneer de zoekbewerking is voltooid, verschijnt een lijst met alle gevonden bestanden. De lijst
kan meerdere pagina’s lang zijn. Het meest recente bestand staat bovenaan.
Opmerking: Als u een melding krijgt dat er geen opnamen zijn terwijl u verwachtte enkele opnamen aan te
treffen, dient u te controleren of u het juiste opnametype hebt geselecteerd voor uw zoekopdracht.

8. Druk op de toets Live of klik op de rechtermuisknop om de afspeelmodus te verlaten en terug te
keren naar de live-weergavemodus.

Opgenomen video afspelen
In de afspeelmodus kunt u op drie manieren een opgenomen bestand afspelen:


Alleen het geselecteerde bestand afspelen



Alle bestanden in het zoekresultaat afspelen:



Direct afspelen. De laatste 5 minuten die door de geselecteerde camera zijn opgenomen worden
afgespeeld.

Voor het afspelen van opgenomen beelden heeft u afspeelrechten nodig. Zie “Nieuwe gebruiker
toevoegen” op pagina 100 voor meer informatie.
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Een opgenomen bestand afspelen
1. Zoek de bestanden die u wilt afspelen. Zie “Video-opnamen zoeken” op pagina 25 voor meer
informatie.
2. Selecteer de gewenste afspeeloptie:
Alleen geselecteerde bestanden: Selecteer het gewenste videobestand in de lijst die wordt
weergegeven in het venster Search (Zoeken). Druk op de joystick of klik op de linkermuisknop om
de afspeelmodus te starten. Alleen het geselecteerde bestand wordt dan afgespeeld.
Alle bestanden: Selecteer Play (Afspelen). Alle vermelde bestanden worden afgespeeld, te
beginnen met het eerste bestand.
Direct afspelen: Selecteer Instant Replay (Direct afspelen).
De afspeelmodus wordt geactiveerd. De afspeelstatusbalk wordt op het scherm weergegeven.
Indien een muis is aangesloten, wordt tevens de afspeelbalk voor de muis weergegeven.
3. Druk in de afspeelmodus op de toets Menu of klik op de rechtermuisknop om terug te keren naar
het afspeelmenu. De selectie van alle bestanden die wilt afspelen wordt ongedaan gemaakt.
4. Druk op de toets Live of klik op de rechtermuisknop om de afspeelmodus te verlaten en terug te
keren naar de live-weergavemodus.

Opgenomen bestanden archiveren
U kunt opgenomen bestanden archiveren op een extern apparaat zoals een USB-station. U kunt
zowel een volledig opgenomen bestand archiveren als een specifiek incident binnen een bestand. U
kunt alleen video afspelen in de live-weergavemodus. De archiveringsfuncties worden mogelijk
beschermd door een wachtwoord.
Een bestand kan op drie manieren worden gearchiveerd:
Snel archiveren:

U kunt snel alle opgenomen bestanden op de eenheid archiveren door op
de toets Archive (Archiveren) op het voorpaneel of de draadloze
afstandsbediening te drukken.

Standaard
archivering:

Selecteer welke opgenomen bestanden u wilt archiveren. Er zijn ###

Automatische backup:

Er kunnen automatisch back-ups worden gemaakt van opnamen op
basis van een schema-instelling.

Voor het afspelen van opgenomen beelden heeft u afspeelrechten nodig. Zie “Nieuwe gebruiker
toevoegen” op pagina 100 voor meer informatie.
Bestanden kunnen op verschillende soorten media worden opgeslagen. Indien zowel een DVD/CD als
een USB-apparaat wordt gedetecteerd in de TVR 40, krijgt de DVD/CD voorrang.
Opmerking: Beweeg het externe opnameapparaat niet tijdens met maken van een back-up van uw gegevens.
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Snel archiveren
Snel alle opgenomen bestanden archiveren
1. Sluit het back-upapparaat aan op de TVR 40.
2. Ga naar het invoervak Media en selecteer het gewenste back-upapparaat.
3. Druk in de live-weergavemodus op de toets Archive (Archiveren) op het voorpaneel van de TVR 40
of op de draadloze afstandsbediening, of klik op de rechtermuisknop en selecteer Archive
(Archiveren). Voer uw gebruikersnaam en eventueel uw PIN-code in. Het afspeelscherm verschijnt.
Het videomateriaal wordt weergegeven dat in de laatste 24 uur is opgenomen op de eenheid.
4. Druk opnieuw op de toets Archive (Archiveren) om de videobestanden meteen te downloaden op
het geselecteerde medium. Er verschijnt een bericht wanneer het kopiëren is voltooid.
Opmerking: Druk op de toets Menu om het archiveren af te breken en terug te keren naar de liveweergavemodus.

Bestanden handmatig selecteren voor archivering
U kunt specifieke incidenten van opgenomen videomateriaal archiveren. Wanneer het afspelen is
gestopt, worden ze automatisch opgeslagen op het geselecteerde archiefmedium. Incidenten kunnen
worden opgeslagen totdat het archiveringsmedium vol is.
Opmerking: Beweeg het externe opnameapparaat niet tijdens met maken van een back-up van uw gegevens.

Opnamen die bij een zoekopdracht zijn gevonden archiveren
1. Sluit het back-upapparaat aan op de TVR 40.
2. Druk op de toets Search (Zoeken) op het voorpaneel of de draadloze afstandsbediening, of klik
met de rechtermuisknop en selecteer Search (Zoeken). Voer uw gebruikersnaam en eventueel uw
PIN-code in. Het afspeelscherm verschijnt.
Het videomateriaal wordt weergegeven dat in de laatste twee uur is opgenomen op de eenheid.
3. Zoek de opgenomen bestanden waarvan u een kopie wilt maken. Zie “Video-opnamen zoeken”,
op pagina 25. Het meest recente bestand staat bovenaan.
4. Als u alle weergegeven videobestanden wilt selecteren, drukt u op de toets F2 op het voorpaneel
of de draadloze afstandsbediening. Alle bestanden worden gemarkeerd. Druk nogmaals op F2 om
de selectie van alle bestanden ongedaan te maken.
Als u een bepaald bestand wilt selecteren, markeert u het desbetreffende bestand in het venster
en drukt u op de toets F1 op het voorpaneel of op de draadloze afstandsbediening.
5. Ga naar het invoervak Media en selecteer het gewenste archiveringsmedium.
6. Ga naar Start en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de bestanden naar het
archiveringsmedium te kopiëren. Er verschijnt een bericht wanneer het kopiëren is voltooid. Druk
op OK.
7. Druk op Menu of klik op de rechtermuisknop om de afspeelmodus te verlaten en terug te keren
naar de live-weergavemodus.
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Specifieke incidenten in een opgenomen bestand archiveren
1. Sluit het back-upapparaat aan op de TVR 40.
2. Druk op de toets Search (Zoeken) op het voorpaneel of de draadloze afstandsbediening, of klik
met de rechtermuisknop en selecteer Search (Zoeken). Voer uw gebruikersnaam en eventueel uw
PIN-code in. Het afspeelscherm verschijnt.
Het videomateriaal wordt weergegeven dat in de laatste twee uur is opgenomen op de eenheid.
3. Zoek de opgenomen bestanden waarvan u een kopie wilt maken. Zie “Video-opnamen zoeken”,
op pagina 25. Het meest recente bestand staat bovenaan.
4. Ga naar Media en selecteer vervolgens het gewenste medium waarnaar u het bestand wilt
kopiëren.
5. Selecteer in de lijst met zoekresultaten de videobestanden die u wilt archiveren. De geselecteerde
bestanden worden gemarkeerd.
Als u het voorpaneel of de draadloze afstandsbediening gebruikt, drukt u op F1 en selecteert u het
gewenste bestand. Druk op Enter om het afspelen te starten.
Als u de muis gebruikt, dubbelklikt u op het gewenste bestand. Het afspelen wordt gestart.
De afspeelwerkbalk wordt weergegeven met daarin de archiveringsvoortgang van het
geselecteerde bestand.
6. Druk op het moment dat u het fragment bereikt dat u wilt kopiëren op F1 om te beginnen met
kopiëren. Wanneer een kopieerbewerking wordt uitgevoerd, wordt een rood keuzerondje
rechtsonder in het scherm weergegeven.
Druk nogmaals op F1 om het kopiëren te beëindigen. Het rode keuzerondje verdwijnt. U kunt
meerdere fragmenten uit hetzelfde afspeelbestand kopiëren.
7. Met behulp van de muis wijzigt u de afspeelinstellingen naar behoefte. Zie “Afspeelvoortgang
bedienen” op pagina 23 voor een beschrijving van de pictogrammen. U kunt het afspelen
pauzeren door op Enter te drukken en door nogmaals te drukken wordt het afspelen voortgezet.
8. Druk wanneer u klaar bent met het kopiëren van deze opname op Menu of klik op de
rechtermuisknop om af te sluiten. U wordt gevraagd het kopiëren van het bestand te bevestigen.
Selecteer OK.
9. Druk op Menu of klik op de rechtermuisknop om de afspeelmodus te verlaten en terug te keren
naar de live-weergavemodus.
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Automatisch back-up maken van opgenomen bestanden
Er kunnen automatisch back-ups worden gemaakt van opnamen op basis van een schema-instelling.
Bijvoorbeeld, dat aan het einde van elke dag automatisch een back-up wordt gemaakt van alle
opnamen van alle camera’s.
Back-ups worden opgeslagen op een externe harde schijf.
Back-up maken van opgenomen bestanden
1. Sluit de externe harde schijf aan op de TVR 40.
2. Druk in de live-weergavemodus op de toets Search (Zoeken) op het voorpaneel of de draadloze
afstandsbediening, of klik op de rechtermuisknop en selecteer Search (Zoeken). Voer uw
gebruikersnaam en eventueel uw PIN-code in. Het afspeelscherm verschijnt.
3. Ga naar het invoervak Media en selecteer de optie eSATA HDD (eSATA-harde schijf) waarop u de
back-up wilt uitvoeren.
Opmerking: Als u videomateriaal wilt opnemen op een DVR-eSATA-DVD-station moet u ervoor zorgen dat
de eSATA-optie in het opnamemenu is ingesteld op Record (Opnemen). Zie ““Opname-instellingen” op
pagina 63” op pagina 63 voor meer informatie.

4. Ga naar Backup (Back-up) en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop. Het submenu
Backup (Back-up) verschijnt.

5. Als u de externe harde schijf voor de eerste keer gebruikt, gaat u naar de toets Format
(Formatteren) bij e-Sata Free Space (Ruimte vrij op e-Sata) en drukt op Enter of op de
linkermuisknop om het externe station te formatteren.
6. Ga naar het selectievakje Auto Archive (Automatisch archiveren) en druk op de joystick of klik op
de linkermuisknop om automatisch archiveren in te schakelen.
7. Ga naar de keuzelijst Camera en selecteer de camera waarvan u de opnamen wilt archiveren.
Het selectievakje naast het cameranummer wordt aangevinkt. Doe dit voor elke camera die u
wilt opnemen in de back-up.
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8. Ga naar de keuzelijst Archive Today (Vandaag archiveren) en stel het aantal dagen in dat
automatisch moet worden gearchiveerd. Er kunnen maximaal 6 dagen worden ingesteld.
Vandaag is 0. Gisteren is -1.
9. Ga naar de invoervakken Set Today’s Time (Actuele tijd instellen) en voer de tijdperiode van de dag
in die moet worden gearchiveerd.
Opmerking: De tijd heeft de 24-uur indeling.

10. Ga naar de keuzelijst Archiving Delay (Archiveringsvertraging) en selecteer hoeveel tijd er moet
verstrijken na het activeren van de TVR 40 voordat het automatisch maken van back-ups wordt
gestart. Indien de optie “0Min” is geselecteerd, wordt de back-up meteen gestart zodra op OK is
gedrukt.
11. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de live-weergavemodus.

Een PTZ-camera besturen
U kunt de PTZ-bediening van de camera’s besturen. U opent het menu vanuit de liveweergavemodus.
U kunt de besturing van de PTZ-camera uitvoeren met de toetsen op het voorpaneel en de draadloze
afstandsbediening, alsmede de pictogrammen voor de PTZ-besturing die u met de muis kunt
activeren. Een aantal functies kan echter alleen met de muis worden uitgevoerd.
Zie Afbeelding 14 hieronder voor de pictogrammen op het scherm voor de PTZ-besturing die met de
muis kunnen worden uitgevoerd.
Afbeelding 14: PTZ-besturingspictogrammen voor de muis

De autopanfunctie is alleen beschikbaar voor de muis. Met deze functie wordt de camera
automatisch heen en weer bewogen. De functie is afhankelijk van de gebruikte camera.
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De PTZ-functies worden mogelijk beschermd door een PIN-code.
De PTZ-modus activeren
1. Druk in de live-weergavemodus op de joystick op het voorpaneel of OK op de draadloze
afstandsbediening, of klik op de rechtermuisknop en selecteer PTZ Control (PTZ-besturing).
2. Beweeg de camera op de gewenste manier. Zie Tabel 4 hieronder voor een beschrijving van de
PTZ-besturing via het voorpaneel, de draadloze afstandsbediening en de muis.
Tabel 4: PTZ-besturing
Bediening
Voorpaneel

Draadloze
afstandsbediening

Beschrijving
Muispictogrammen

Beweeg de
joystick
omhoog/omlaag
en links/rechts.

Druk op de
pijltoetsen.

Naar links/rechts draaien en omhoog/omlaag
kantelen.

Druk op de
toetsen Zoom+ en
Zoom-.

Druk op de toetsen
Zoom+ en Zoom-.

Inzoomen (+) en uitzoomen (-).

Niet verkrijgbaar

Druk op de toetsen
Focus+ en Focus-.

Scherpstelling (+) en (-).

Niet verkrijgbaar

Niet verkrijgbaar

Diafragma open (+) en dicht (-).

Druk op de toets
Preset (Voorkeuze).

Druk op de toets
Preset (Voorkeuze).

Klik met de
rechtermuisknop en
selecteer de
menuoptie Preset
(Voorkeuze).

Een eerder geprogrammeerde voorkeuze
oproepen. Zie hieronder voor meer instructies.

Druk op de toets
Tour (Traject).

Druk op de toets
Tour (Traject).

Klik op de
rechtermuisknop en
selecteer de
menuoptie Tour
(Traject).

Een eerder geprogrammeerd schaduwtraject
oproepen. Zie hieronder voor meer instructies.

Niet verkrijgbaar

Niet verkrijgbaar

Een eerder geprogrammeerde autopanprocedure
oproepen. Zie hieronder voor meer instructies.

3. Als u de PTZ-modus wilt afsluiten, drukt u op de toets Menu op het voorpaneel of op de toets OK
op de draadloze afstandsbediening, of klikt u op de rechtermuisknop en selecteert u Exit
(Afsluiten).

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding

33

Een PTZ-voorkeuzenummer oproepen
1. Voer een van de volgende handelingen uit in de PTZ-modus:
Voorpaneel

Druk op de toets Preset (Voorkeuze). Voer een eerder geprogrammeerd
voorkeuzenummer van drie cijfers in. De voorkeuze begint meteen.

Afstandsbediening

Druk op de toets Preset (Voorkeuze). Voer een eerder geprogrammeerd
voorkeuzenummer van drie cijfers in. De voorkeuze begint meteen.

Muis

Klik op de rechtermuisknop en selecteer de menuoptie Preset (Voorkeuze). Selecteer
een van de voorkeuzenummers in het overzicht.

Opmerking: Het PTZ-voorkeuzenummer is voorgeprogrammeerd. Zie de sectie “PTZ-instellingen” op pagina
90 voor meer informatie.

De TVR 40 past zich aan de instellingen van dit voorkeuzenummer aan.
2. Als u een ander PTZ-voorkeuzenummer wilt gebruiken, herhaalt u stap 1 terwijl u zich in de PTZmodus bevindt. De eenheid stelt zich in op het betreffende voorkeuzenummer.
3. U kunt de PTZ-modus verlaten door op de toets Menu op het voorpaneel of op de toets OK op
draadloze afstandsbediening te drukken, of op de rechtermuisknop te klikken en Exit (Afsluiten) te
selecteren. U keert terug naar de live-weergavemodus en de camera blijft in de huidige stand.
Een PTZ-schaduwtrajectnummer oproepen
1. Voer een van de volgende handelingen uit in de PTZ-modus:
Voorpaneel

Druk op de toets Tour (Traject). Voer een eerder geprogrammeerd voorkeuzenummer
van drie cijfers in. Het schaduwtraject wordt meteen gestart.

Afstandsbediening

Druk op de toets Tour (Traject). Voer een eerder geprogrammeerd voorkeuzenummer
van drie cijfers in. Het schaduwtraject wordt meteen gestart.

Muis

Klik op de rechtermuisknop en selecteer de menuoptie Tour (Traject). Selecteer een
van de voorkeuzenummers in het overzicht.

Opmerking: Het PTZ-voorkeuzenummer is voorgeprogrammeerd. Zie de sectie “PTZ-instellingen” op pagina
90 voor meer informatie.

De TVR 40 past zich aan de instellingen van dit schaduwtrajectnummer aan.
2. Als u een ander PTZ-schaduwtrajectnummer wilt gebruiken, herhaalt u stap 1 terwijl u zich in de
PTZ-modus bevindt. De eenheid stelt zich in op het betreffende schaduwtrajectnummer.
3. U kunt de PTZ-modus verlaten door op de toets Menu op het voorpaneel of op de toets OK op
draadloze afstandsbediening te drukken, of op de rechtermuisknop te klikken en Exit (Afsluiten) te
selecteren. U keert terug naar de live-weergavemodus en de camera blijft in de huidige stand.
Automatisch pannen starten/stoppen
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor de muis.

1. Klik in de live-weergavemodus op de rechtermuisknop en selecteer PTZ control (PTZ-besturing) om
de PTZ-modus te activeren. Klik op het autopanpictogram

om het pannen te starten.

Opmerking: Als de PTZ zich in de autopanmodus bevindt op het moment dat u de PTZ-modus verlaat, blijft
de PTZ in de autopanmodus. Als u het automatisch pannen wilt stoppen, moet u terugkeren naar de PTZmodus.
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2. Als u de PTZ-modus wilt verlaten, klikt u op de rechtermuisknop en selecteert u Exit (Afsluiten). U
keert terug naar de live-weergavemodus en de camera blijft in de huidige stand.

Handmatig een alarm bevestigen
Wanneer een alarm is geactiveerd, knippert de alarmindicator aan de voorkant van de TVR 40 rood
om u te waarschuwen voor het alarm. Het alarm kan handmatig worden bevestigd om het geluid uit
te schakelen. Het alarm blijft echter nog steeds geactiveerd.
Deze optie kan alleen worden uitgevoerd wanneer de alarmuitgang is ingesteld op Acknowledge
(Bevestigen). Zie “Externe alarmuitgang” op pagina 85 voor meer informatie.
Alle alarmbevestigingen worden opgeslagen in het systeemlogboek.
Handmatig een alarm bevestigen
1. Wanneer de alarmindicator op het voorpaneel rood knippert, drukt u op de handmatige
alarmtoets om het alarm te bevestigen. Het rood knipperende lampje wordt weer groen.
De LED van de alarmbron (bijvoorbeeld, camera of systeemstatus) blijven rood branden.

Overzicht van de menustructuur
De structuur van het TVR 40-menu is gebaseerd op pictogrammen waarmee u de parameters van de
eenheid kunt configureren. Afbeelding 15 hieronder geeft het hoofdmenu van de TVR 40 weer. Elk
pictogram vertegenwoordigt de inhoud van een submenu. Rond het geselecteerde menupictogram
ziet u een wit kader.
Veel van de submenu’s zijn uitsluitend toegankelijk voor gebruikers met speciale toegangsrechten,
zoals de systeembeheerder.
De live-weergavemodus moet zijn geactiveerd om de menumodus te kunnen openen voor het
instellen of wijzigen van de TVR 40-instellingen.
Afbeelding 15: Het TVR 40-hoofdmenuvenster

Actieframe
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Tabel 5: Beschrijving van de acht menupictogrammen
Menupictogram

Beschrijving

Display (Beeld)

Configuratie van het busadres, PIN-code aanmelding, menu-timeout, videostandaard, VGA,
tijd en datum en multiscreenbeeld.

Cameras (Camera’s)

Configuratie van de cameratitels, video-aanpassing, geavanceerde camera-instelling, tijd- en
datumpositie en bewegingsdetectie.

Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 39.

Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 47.
Recording
(Opnemen)

Configuratie van de opnamemodus, e-SATA, beeldresolutie, opnamesnelheid, bitsnelheid en
pre- en postopname-instellingen.
Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 63.

Network (Netwerk)

Configuratie van de standaard netwerkinstellingen, e-mail en geavanceerde
netwerkinstellingen.
Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 71.

Alarms (Alarmen)

Configuratie van alarmingangtype, alarmregels, alarmuitgangtype, PTZ-koppeling, instellingen
voor kennisgevingen.
Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 81.

PTZ

Configuratie van de RS-485, PTZ-protocollen en PTZ-adressen. Uitgebreide configuratie van
GE-domecamera’s en basisinstelling van niet-GE-apparaten.
Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 89.

User (Gebruiker)

Configuratie van gebruikersrechten
Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 97.

System (Systeem)

Configuratie van de RS-232. Beheer van firmware-upgrade en harde schijf. Logboek- en
systeemweergave. Alarmen bevestigen, de DVR opnieuw opstarten en uitschakelen.
Zie “Error! Not a valid result for table.” op pagina 103

Een menu openen
1. Druk in de live-weergavemodus op de toets Menu op het voorpaneel van de TVR 40 of op de
draadloze afstandsbediening, of klik op de rechtermuisknop en selecteer Menu. Voer uw naam en
eventueel uw PIN-code in. Het hoofdmenu wordt weergegeven.
Opmerking: De fabrieksinstelling voor de systeembeheerdernaam is “admin” en de PIN-code is “1234”.

2. Selecteer het gewenste menupictogram met de joystick, draadloze afstandsbediening of de muis.
3. Druk op de joystick, druk op de OK-toets op de afstandsbediening of klik op de linkermuisknop om
het geselecteerde menu te openen. Het geselecteerde menuscherm verschijnt. Hieronder ziet u
een voorbeeld:
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4. Indien alle wijzigingen in de menu-opties zijn aangebracht, gaat u naar OK. Druk op de joystick,
druk op OK op de afstandsbediening, of klik op de linkermuisknop om de wijzigingen op te slaan
en terug te keren naar het hoofdmenu.
Als u alle wijzigingen wilt annuleren, selecteert u Cancel (Annuleren).
Opmerking: Als u OK selecteert in submenu’s, bevestigt u de wijzigingen maar worden deze niet
opgeslagen. Wijzigingen worden alleen opgeslagen nadat u OK hebt gekozen in het hoofdmenu.

5. Druk op de toets Live op het voorpaneel of de draadloze afstandsbediening, of klik op de
rechtermuisknop om het hoofdmenu te verlaten en terug te keren naar de live-weergavemodus.

Navigeren in een menuscherm
De TVR 40 wordt geleverd met standaardinstellingen die eenvoudig kunnen worden aangepast in de
menu’s.
U kunt de muis, de toetsen op het voorpaneel of de draadloze afstandsbediening gebruiken om
instellingen te wijzigen.
Muis: Gebruik de muis om een optie of toets op het scherm te selecteren.
Voorpaneel: Beweeg de trigger-point joystick op het voorpaneel omhoog, omlaag, naar links en naar
rechts om door de opties te navigeren en druk op de joystick voor Enter om te selecteren. Druk op de
toets Menu om terug te keren naar de configuratiecategorie en het hoofdmenu.
Draadloze afstandsbediening: Druk op de pijltoetsen op de draadloze afstandsbediening om door de
opties te navigeren en druk op OK om te selecteren. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de
configuratiecategorie en het hoofdmenu.
Let op: Bij een stroomstoring tijdens de installatie gaan alle door de gebruiker ingevoerde instellingen
verloren. Het systeem keert dan terug naar de geprogrammeerde instellingen.

Wijzigingen in de scherminstellingen kunnen op een aantal verschillende manieren worden
ingevoerd. Zie Tabel 6 op pagina 37.
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Tabel 6: Typen bediening
Bedieningselement

Functie

Beschrijving

Selectievakje

Selecteer ingeschakeld () of uitgeschakeld (leeg).
Druk op de joystick om te schakelen tussen de opties, of
klik op de linkermuisknop.

Keuzelijst

Selecteer één van de weergegeven opties.
Voorpaneel: Beweeg de joystick omhoog of omlaag om
een optie te selecteren. Druk op de joystick om
wijzigingen in de keuzelijst te accepteren.
Draadloze afstandsbediening: Druk op de pijlen
omhoog of omlaag om een optie te selecteren. Druk op
OK om wijzigingen in de keuzelijst te accepteren.
Muis: Plaats de muiscursor op de pijlen van de keuzelijst
en klik op de linkermuisknop om door de opties te
schuiven.

Invoervak

In het invoervak kunt u tekens typen om de waarde in te
stellen voor een optie. Klik op het vak en er wordt een
toetsenbord op het scherm weergegeven. Afhankelijk
van het type gegevens dat is vereist, is het toetsenbord
numeriek of alfanumeriek.
Deze functie kan alleen met de muis worden uitgevoerd.
Klik op de linkermuisknop. Er wordt een numerieke of
alfanumerieke display weergegeven op het scherm.
Selecteer de gewenste tekens. Als u klaar bent, klikt u
met de linkermuisknop op het menuscherm om de
wijzigingen te accepteren.

Setup-toets

Een functie uitvoeren of een volgend submenu openen.
Een setup-toets is uitgeschakeld (grijs) totdat de
parameteroptie is ingeschakeld.

De TVR 40 uitschakelen
Schakel de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de eenheid uit.
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5. Beeldinstellingen

In het menu Display (Beeld) kunt u configureren welke informatie op het scherm wordt weergegeven
en hoe het er uit moet zien. U kunt de volgende opties configureren:


De taal van de eenheid.



De apparaat-ID



Of een PIN-code is vereist



Of de statusbalk op het scherm wordt weergegeven



De time-outperiode voor het menu



De beeldstandaard van de video-uitgang



De videoresolutie



De transparantie van het menu



De VGA-interface



De helderheid van het scherm



Systeemdatum en -tijd



De multiscreenindeling



Zomertijd (DST)



De dwell-tijd en alarmdwell-tijd

bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram
Het menupictogram Display (Beeld)
Display (Beeld) hebt geselecteerd, verschijnt het volgende menu:
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Afbeelding 16: Het instellingemenu Display (Beeld)

De volgende procedures laten zien hoe u de beeldinstellingen voor de monitor kunt wijzigen in het
menu Display (Beeld). Deze kunnen in elke volgorde worden gewijzigd.

Een taal kiezen
Een taal instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar Language (Taal) en voer een van de volgende bewerkingen
uit:
Voorpaneel: Selecteer de keuzelijst. Druk op de joystick voor Enter. Beweeg de joystick omhoog of
omlaag om door de talen te bladeren. Druk op de joystick om een taal te selecteren.
Draadloze afstandsbediening: Gebruik de pijltoetsen op de draadloze afstandsbediening om de
keuzelijst te selecteren en druk op OK. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om door de talen te
bladeren en druk op OK om een taal te selecteren.
Muis: Klik op de linkermuisknop om de gewenste taal te selecteren. De taal op het scherm
verandert meteen.
De standaardtaal is Engels.
Opmerking: Wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart, wordt de taal gebruikt die het laatst werd
gebruikt op de TVR 40.

2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.
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De appaat-ID instellen
Als u de draadloze afstandsbediening gebruikt voor het bedienen van de TVR 40, moet de TVR 40 over
een apparaat-ID beschikken om te kunnen worden geselecteerd. De standaard apparaat-ID is “01”.
Als meerdere DVR’s worden gebruikt, moet elk apparaat een eigen unieke apparaat-ID krijgen. Anders
bestuurt de draadloze afstandsbediening alle eenheden tegelijk.
De apparaat-ID voor de TVR 40 instellen
Voorpaneel/afstandsbediening

Ga in het menu Display (Beeld) naar het invoervak Bus Address (Busadres) en
druk op F1. Voer het nummer van de apparaat-ID in met de cijfertoetsen.

Muis

Ga in het menu Display (Beeld) naar het invoervak Bus Address (Busadres) en
klik op de linkermuisknop. Selecteer het nummer in het numerieke toetsenblok
op het scherm.

Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

De PIN-vereiste instellen
Een PIN-code is standaard vereist voor toegang tot de TVR 40. Zie “De PIN-code van een gebruiker
wijzigen” op pagina 99 voor informatie over PIN-codes.
De PIN-vereiste instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar het selectievakje Log In PIN Required (Aanmelden met PINcode) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om deze optie in () of uit te schakelen.
2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter, of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

De statusbalk weergeven
De statusbalk wordt standaard op het scherm weergegeven.
De statusbalk weergeven
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar het selectievakje Status Bar (Statusbalk) en druk op de joystick
of klik op de linkermuisknop om deze optie in () of uit te schakelen.
2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.
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Time-out menu
Dit is de tijd waarna de geselecteerde menuschermen terugkeren naar de live-weergavemodus.
De time-outperiode voor het menu instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar de keuzelijst Menu Timeout (Time-out menu) en druk op Enter
of klik op de linkermuisknop. Selecteer de tijd.
2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

Videostandaard selecteren
De TVR 40 kan de PAL- of NTSC-videouitgang ondersteunen. De standaardinstelling is PAL.
De videobeeldstandaard instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar de keuzelijst Video Standard (Videostandaard) en druk op
Enter of klik op de linkermuisknop. Selecteer de videobeeldstandaard NTSC of PAL.
Opmerking: Als u de standaardinstellingen gebruikt maar het beeld op het scherm flikkert, komen de
NTSC/PAL-instellingen niet overeen. Controleer de NTSC/PAL-instelling in het menu Display (Beeld).

2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

Videoresolutie
U kunt de schermgrootte instellen voor diverse beeldschermformaten.
De schermresolutie aanpassen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar het selectievakje Video Scaler (Videoresolutie) en druk op Enter
of klik op de linkermuisknop om het selectievakje in te schakelen ().
Indien uitgeschakeld is de beeldresolutie van de video-uitgang is 704 x 576 voor PAL (of 704 x 480
voor NTSC). Indien ingeschakeld is de schermresolutie 640 x 576 PAL (of 640 x 480 NTSC).
2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.
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Menutransparantie
U kunt de transparantie van de menuonderdelen op het scherm ten opzichte van de achtergrond
instellen om de tekst op het scherm beter leesbaar te maken.
De transparantie van het menu wijzigen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar de keuzelijst Menu Transparancy (Transparantie menu) en
druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Selecteer het transparantieniveau. De
schermtransparantie wordt aangepast terwijl u door de lijst met opties loopt.
2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

VGA-resolutie definiëren
U kunt de VGA-resolutie en de vernieuwingsfrequentie definiëren.
De VGA-interface instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar de keuzelijst VGA Resolution (VGA-resolutie) en druk op Enter
of klik op de linkermuisknop. Selecteer een van de volgende opties:


1280*1024@60 Hz



1024*768@60 Hz (standaard)

 800*600@60 Hz
2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

Systeemtijd en -datum instellen
U kunt de datum en tijd, alsmede de zomertijd (DST) instellen voor de TVR 40. Dit is de datum en tijd
die op het scherm worden weergegeven.
Hier kunt u op de TVR 40 instellen wanneer de zomertijd begint en eindigt. Standaard is deze
functionaliteit uitgeschakeld.
De systeemdatum en -tijd instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar de toets Setup (Instellen) bij Time & Date (Tijd & Datum) en
druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Time & date (Tijd & datum) wordt
weergegeven.
2. Ga naar de keuzelijst Date Format (Datumnotatie). Druk op Enter om de keuzelijst te selecteren en
beweeg de joystick omhoog of omlaag om door de opties te bladeren. Druk opnieuw op Enter om
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de vereiste optie te selecteren. Als u de muis gebruikt, klikt u op de linkermuisknop om de
datumnotatie te selecteren.
3. Ga naar het invoervak Date (Datum). De standaard datumnotatie is dd-mm-jjjj. Ga hiervoor als
volgt te werk:
Voorpaneel: Druk op Enter om de invoermodus te openen. Beweeg de joystick omlaag of omhoog
om door de nummers in het datumvak te schuiven. Druk opnieuw op de joystick om de
invoermodus af te sluiten. Herhaal deze procedure voor elk datumvak.
Muis: Klik op de linkermuisknop om de invoermodus te activeren. Er wordt een numeriek
toetsenbord weergegeven op het scherm. Klik op de gewenste datumnummers. Klik opnieuw op
de linkermuisknop om de invoermodus af te sluiten. Herhaal deze procedure voor elk datumvak.
4. Ga naar het invoervak Time (Tijd). De tijdnotatie heeft de 24-uur indeling (uu-mm-ss). Ga hiervoor
als volgt te werk:
Voorpaneel: Druk op Enter om de invoermodus te openen. Beweeg de joystick omlaag of omhoog
om door de nummers in het tijdvak te schuiven. Druk opnieuw op de joystick om de invoermodus
af te sluiten. Herhaal deze procedure voor elk tijdvak.
Muis: Klik op de linkermuisknop om de invoermodus te activeren. Er wordt een numeriek
toetsenbord weergegeven op het scherm. Klik op de gewenste tijdnummers. Klik opnieuw op de
linkermuisknop om de invoermodus af te sluiten. Herhaal deze procedure voor elk tijdvak.
5. Ga naar het selectievakje Enable Daylight Savings (Zomertijd inschakelen) en druk op Enter of klik
op de linkermuisknop om de optie in te schakelen (). Nadat de optie is ingeschakeld, worden de
datums geactiveerd.
6. Selecteer de maand en de dag waarop de zomertijd begint en stopt.
7. Ga naar OK en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop om de wijzigingen te bevestigen en
terug te keren naar het menu Display (Beeld).
8. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter, of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

Multiscreen en weergavereeksen
In dit submenu kunt u instellen hoeveel cameracameo’s er standaard op het scherm worden
weergegeven, alsmede de dwell-tijd voor een weergavereeks.
Multiscreen en dwell-tijd instellen
1. Ga in het menu Display (Beeld) naar de toets Setup (Instellen) bij Multi Screen (Multiscreen) en druk
op Enter of klik op de linkermuisknop. Het menu Multi Screen (Multiscreen) wordt weergegeven.
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2. Ga naar de keuzelijst Monitor Output (Monitoruitgang). Selecteer monitoruitgang A of B. Monitor A
is de standaardinstelling.
3. Ga naar de keuzelijst Display (Beeld). Selecteer de gewenste multiscreenmodus in de
vervolgkeuzelijst. Druk op Enter om de keuzelijst te selecteren en beweeg de joystick omhoog of
omlaag om door de opties te bladeren. Druk opnieuw op Enter om de vereiste optie te selecteren.
Als u de muis gebruikt, klikt u op de linkermuisknop om door de weergave-indelingen te bladeren.
Zie Tabel 7 hieronder voor de beschikbare opties.
Tabel 7: De beschikbare multiscreenopties
Aantal TVR 40-kanalen

Multiscreenopties

4

Volledig
4-wegs

8

Volledig
4-wegs
8-wegs

16

Volledig
4-wegs
9-wegs
12-wegs
16-wegs

4. Ga naar de keuzelijst Dwell Time (Dwell-tijd) . De dwell-tijd geeft aan hoe lang de eenheid blijft
staan op een afzonderlijke camera voordat wordt doorgeschakeld naar de volgende in een reeks.
Selecteer de gewenste dwell-tijd in de vervolgkeuzelijst. Druk op Enter om de keuzelijst te
selecteren en beweeg de joystick omhoog of omlaag om door de opties te bladeren. Druk
opnieuw op Enter om de vereiste optie te selecteren. Als u de muis gebruikt, klikt u op de
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linkermuisknop om door de weergave-indelingen te bladeren. Zie Tabel 8 hieronder voor de
beschikbare opties.
Tabel 8: Overzicht van dwell-tijdopties
Opties

Beschrijving

Off (Uit)

De live-weergave wordt niet automatisch geschakeld.

5S

De live-weergave wordt automatisch elke 5 seconden geschakeld.

10S

De live-weergave wordt automatisch elke 10 seconden geschakeld.

20S

De live-weergave wordt automatisch elke 20 seconden geschakeld.

30S

De live-weergave wordt automatisch elke 30 seconden geschakeld.

Bijvoorbeeld: Als op een 16-kanaals TVR 40 een live-weergavemodus met 4 schermen en een
intervaltijd van 20 seconden wordt ingesteld, schakelt de TVR 40 steeds na 20 seconden over
naar de volgende vier camera’s.
5. Ga naar het selectievakje Audio. U kunt het geluid van de geselecteerde camera horen en
opnemen. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop om audio in () of uit te schakelen.
6. Ga naar Alarm Aux Out (Alarm AUX-uitgang) om te selecteren welke monitor moet worden
gebruikt als alarmspotmonitor. In het geval van een alarm, wordt het videobeeld op deze monitor
weergegeven.
7. Ga naar het invoervak Alarm Dwell Time (Alarmdwell-tijd). Dit is de tijd waarna het
alarmvideobeeld op het scherm wordt weergegeven. Als er meer dan één alarm actief is, is er ook
nog de vertraging tussen het overschakelen van de alarmvideobeelden. Selecteer de gewenste
tijdvertraging: Off (Uit), 3, 4, 5 of 10 seconden.
8. Ga naar Display Layout (Weergave-indeling). Selecteer de reeks waarin de camera’s op de
hoofdmonitor worden weergegeven. Camera’s worden standaard in numerieke volgorde
geplaatst. Elk genummerd vierkant komt overeen met de camera met het desbetreffende
nummer. Druk op de nummertoets die overeenkomt met de camera die u als eerste wilt
weergeven. Doe dit voor elke camera. De volgorde wordt in de balk eronder weergegeven.
9. Als u klaar bent gaat u naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle
wijzigingen te accepteren en terug te keren naar het menu Display (Beeld).
10. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Display (Beeld) hebt aangebracht, gaat u naar OK
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding

6. Camera-instellingen

In het menu Camera kunt u de camera’s configureren. U kunt de volgende opties configureren:


De naam van elke camera



De positie van de cameranaam op het scherm



Camera-instelling voor helderheid, contrast, verzadiging en tint



De OSD-instellingen voor elke camera



Het gedeelte van het scherm dat moet worden gemaskeerd



Wanneer een sabotagealarm moet worden weergegeven



Alarm bij beelduitval



Alarm bij bewegingsdetectie

bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram Camera hebt
Het pictogram Camera
geselecteerd, verschijnt het volgende menu:
Afbeelding 17: Het menu Camera
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De volgende procedures laten zien hoe u de camera-instellingen kunt wijzigen in het menu Camera.
Deze kunnen in elke volgorde worden gewijzigd.
Alle wijzigingen die in het menu Camera worden gemaakt gelden voor de geselecteerde camera. De
camera-instellingen van de ene camera kunnen gemakkelijk naar een andere camera worden
gekopieerd.

De cameratitel instellen
U kunt elke camera een titel geven die uniek moet zijn. Als u een camera geen titel geeft, wordt
automatisch een nummer toegewezen.
De cameratitel instellen
1. Ga in het menu Camera naar de keuzelijst Camera en druk op Enter of klik op de linkermuisknop.
Selecteer het nummer van de camera die u een naam wilt geven.
2. Ga naar het invoervak Title (Titel) en druk op de toets Enter of klik op de linkermuisknop om de
invoermodus in te schakelen.
3. Voer de cameratitel in. Klik op de linkermuisknop om de invoermodus te openen. Er wordt een
alfanumeriek toetsenbord weergegeven op het scherm. Selecteer de gewenste tekens. Standaard
is dit een getal. Klik op Shift om het vereiste tekentype (hoofdletters, kleine letters of symbolen) te
selecteren. Het tekentype wordt onder aan het scherm getoond.
Opmerking: De bewerkfunctie kan alleen met de muis worden uitgevoerd.

4. Klik op de linkermuisknop om de invoermodus af te sluiten.
5. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

De cameratitel plaatsen
U kunt de cameratitel op een willekeurige positie in het scherm plaatsen.
De plaats van de cameratitel op het scherm bepalen
1. Schakel in het menu Camera het selectievakje Title Position (Titelpositie) in () als u de cameratitel
op het scherm wilt weergeven. Indien ingeschakeld, wordt de toets Position (Positie) naast het
selectievakje geactiveerd.
2. Ga naar de toets Position (Positie) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
invoermodus in te schakelen. Er wordt een raster op het scherm weergegeven met de cameratitel
in de rechter benedenhoek.
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3. Beweeg de joystick naar links/rechts/omhoog/omlaag om de cameratitel over het scherm te
bewegen. Als u tevreden bent met de positie, drukt u opnieuw op Enter of klikt u op de
linkermuisknop om de positie te bevestigen terug te keren naar het menu Camera.
Op het scherm worden instructies weergegeven over hoe u de postitie van de cameratitel kunt
wijzigen.
4. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

De beeldkwaliteit aanpassen
Bij sommige camera’s en achtergronden kan het nodig zijn de beeldinstellingen te wijzigen om een zo
goed mogelijk beeld te verkrijgen. Met dit menu kunt u het beeld configureren. U kunt elke camera
afzonderlijk instellen of de video-instellingen van de ene naar de andere camera kopiëren.
De videobeeldkwaliteit van de camera aanpassen
1. Selecteer in het menu Camera de camera die u wilt aanpassen. Ga naar de toets Setup (Instellen)
naast Adjust Video (Video aanpassen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het menu
Adjust Video (Video aanpassen) verschijnt.
2. Ga naar de toets Setup (Instellen) naast Brightness (Helderheid) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Er verschijnt een schuifbalk aan de onderkant van het scherm.

3. Stel het helderheidsniveau in met de pijltoetsen omhoog/omlaag. De instelling van de camera
wordt meteen aangepast.
4. Als u tevreden bent met het real-time videobeeld van de camera, drukt u op Enter of klikt u op de
linkermuisknop.
5. Herhaal de stappen 2 t/m 4 voor de contrastinstellingen van de betreffende camera.
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6. Als u klaar bent, selecteert u OK om terug te keren naar het menu Camera.
7. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

De huidige tijd en datum op het scherm weergeven
Selecteer de notatie voor de weergave op het scherm van de huidige datum en tijd, evenals de
locatie.
De weergegeven tijd en datum van een camera instellen
1. Selecteer in het menu Camera de camera die u wilt aanpassen.
2. Ga naar de keuzelijst Time & Date (Tijd & datum) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om
de vereiste weergavemodus te kiezen.
Solid (Ondoorzichtig)

Het contrast van de tekst wordt automatisch aangepast aan de achtergrond.

Transparent (Transparant)

Het schermbeeld is zichtbaar door de tekst.

Not Displayed (Niet
weergegeven)

Er wordt niets weergegeven (standaardinstelling).

3. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop om uw ingang te bevestigen.
4. Ga naar de toets Setup (Instellen) naast Position (Positie) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Er verschijnt een grijs scherm met een datum-/tijdbalk in wit.
5. Druk op F1 als u het voorpaneel gebruikt, druk op de toets Analog (Analoog) op de draadloze
afstandsbediening of klik op de rechtermuisknop en selecteer Format (Notatie) om een van de
weergegeven notaties te selecteren:


JJJJ-MM-DD, Dag van de week, 24-uur tijd



JJJJ-MM-DD, 24-uur tijd



MM-DD-JJJJ, Dag van de week, 24-uur tijd



MM-DD-JJJJ, 24-uur tijd



DD-MM-JJJJ, Dag van de week, 24-uur tijd



DD-MM-JJJJ, 24-uur tijd

Op het scherm worden instructies weergegeven over hoe u de postitie van de tijd en datum kunt
wijzigen.
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6. Verplaats de datum-/tijdbalk over het scherm met behulp van de pijltoetsen. Als u tevreden bent
met de positie, drukt u op Enter of klikt u op de rechtermuisknop en selecteert u OK om terug te
keren naar het menu Camera.
7. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

Bewegingsdetectie
U kunt de TVR 40 zodanig instellen dat een alarm wordt gemeld wanneer een camera beweging
detecteert. Selecteer het gevoeligheidsniveau voor bewegingen alsmede de doelgrootte zodat alleen
belangrijke objecten een bewegingsdetectie kunnen activeren. De bewegingsdetectie wordt
bijvoorbeeld geactiveerd door de beweging van een persoon, maar niet van een kat.
Maskeer de gebieden op het scherm waar bewegingen plaatsvinden die u geen opname wilt laten
activeren, zoals een vlaggenmast of een bewegende boom.
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Afbeelding 18: Voorbeeld van een instelvenster voor bewegingsdetectie

1.
2.
3.

Wit vierkant voor het markeren van de nieuwe geactiveerde bewegingsdetectiezone
Bestaande bewegingsdetectiezone
Gebied niet geselecteerd voor bewegingsdetectie

De reactie van de TVR 40 op een bewegingsdetectiealarm instellen
1. De gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen
Ga in het menu Camera naar de keuzelijst Motion Detection (Bewegingsdetectie) en selecteer het
gewenste gevoeligheidsniveau voor de bewegingsdetectie.
Hierbij heeft u de keuze uit zeven niveaus: 0 (laagste) tot 6 (hoogste) en “Off (Uit)”. Als u “Off (Uit)”
selecteert, wordt niet gereageerd op bewegingsdetectie. Als een waarde tussen 0 en 6 is
geselecteerd, worden de toetsen Setup (Instellen) naast Zone en Rules (Beleid) geactiveerd. Druk
op Enter op het voorpaneel of de draadloze afstandsbediening, of op de linkermuisknop om de
wijziging te bevestigen.
2. De zone(s) voor bewegingsdetectie instellen
a. Ga naar de toets Setup (Instellen) naast Zone en druk op Enter of klik op de linkermuisknop.
Het instelscherm Motion Zone (Bewegingszone) verschijnt.
U ziet een ondoorzichtig wit vak op het scherm. De instelling van de bewegingszone verloopt
op dezelfde wijze als die van de maskeringszone (zie pagina 56).
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b. Voorpaneel/draadloze afstandsbediening: Voor het instellen van de bewegingszones
gebruikt u de volgende toetsen:
Voorpaneel
toetsen
,

,
F1

,

Afstandsbedienin
g toetsen
,

,

,

Analoog

Actie
Het witte vak naar een willekeurige positie verplaatsen
Schakelen tussen de witte (niet-actief) en grijze (actief) vakken
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone groter wanneer u van links naar rechts beweegt
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone kleiner wanneer u van rechts naar links beweegt
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone groter wanneer u van omhoog naar omlaag
beweegt
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone kleiner wanneer u van omlaag naar omhoog
beweegt

F2

IP

Het volledige scherm selecteren als bewegingszone

F2

IP

Alle bewegingszones wissen

Enter

OK

Wijzigingen opslaan en teruggaan naar menu Camera

Menu

Menu

Instellen annuleren en terugkeren naar menu Camera

Verplaats het witte vak naar het gebied op het scherm dat u wilt markeren als zone voor
bewegingsdetectie. Druk op F1. Het vakje wordt transparant. Dit geeft aan dat het
geselecteerd vakje is geactiveerd en bewegingen zal detecteren.
Gebruik de pijltoetsen of sleep het vakje met de muiscursor van links naar rechts of van
omhoog naar omlaag om het transparante vak groter te maken. Wanneer u klaar bent met
het markeren van de transparante zone die uw u wilt maskeren, drukt u op Enter om te
stoppen en terug te keren naar het ondoorzichtige witte vak en door te gaan met maskeren.
Muis: Plaats de muiscursor boven aan de zone die u wilt activeren voor bewegingsdetectie.
Sleep de cursor van links naar rechts of van omhoog naar omlaag om het transparante vakje
groter te maken.
c. Herhaal de stap b voor elke zone op het scherm waarin u beweging wilt detecteren.
Hieronder ziet u een voorbeeld van zones voor bewegingsdetectie.
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d. Als u een deel van een bewegingsdetectiezone wilt wissen:
Voorpaneel/draadloze afstandsbediening: Plaats het ondoorzichtige witte vak bovenop de
bewegingsdetectiezone die u wilt verwijderen. Druk op de toets F1/Analog (Analoog). Het witte
vakje wordt transparant. Gebruik de pijltoetsen van links naar rechts of van omhoog naar
omlaag om de vakken in het bewegingsgebied te markeren die u wilt behouden. Zodra de
zone die u wilt verwijderen is gemarkeerd in een wit vak, gebruikt u de pijltoetsen van rechts
naar links of van omlaag naar omhoog om het geselecteerde gebied te overschrijven. De
gemarkeerde vakken worden transparant en zijn niet langer meer geselecteerd als
bewegingsdetectiezone.
Muis: Sleep de muiscursor van links naar rechts of van omhoog naar omlaag over de
geactiveerde bewegingsdetectiezone. De geactiveerde vakken worden uitgeschakeld.
Als u alle bewegingsdetectiezones wilt wissen, drukt u op de F2-toets.
e. Druk op Enter of klik op de rechtermuisknop en selecteer OK om de wijzigingen te bevestigen
en terug te keren naar het menu Camera.
3. De regels voor het reageren op een bewegingsalarm instellen
a. Ga naar de toets Setup (Instellen) naast Rules (Beleid) en druk op Enterof klik op de
linkermuisknop. Het menu Rules (Beleid) wordt weergegeven.
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b. Ga naar de selectievakjes Record Camera (Opnamecamera) en selecteer de camera’s
waarmee u een bewegingsalarm wilt vastleggen. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop
om de optie in te schakelen. Druk of klik nogmaals om de optie uit te schakelen.
Opmerking: Camera’s kunnen pas een bewegingsalarm opnemen nadat de instellingen voor het
opnemen van bewegingen voor de camera zijn verricht. Dit kunt u doen in het menu Recording
(Opname). Zie “Een opnameschema voor een camera instellen” op pagina 68 voor meer informatie.

c. Ga naar Alarm Schedule (Alarmschema) en selecteer wanneer de TVR 40 moet reageren op
een bewegingsalarm. U kunt maximaal zeven dagen per week en vier perioden per dag
instellen.
Opmerking: De vier perioden per dag mogen elkaar niet overlappen.

d. Ga naar de meldingsopties en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om in te schakelen
() of uit te schakelen hoe u wilt dat de TVR 40 tijdens de live-weergavemodus reageert op
een bewegingsalarm.
Tabel 9: Meldingsopties voor het reageren op een camerasabotagealarm
Meldingsoptie

Beschrijving

Alarm Out (Alarm uit)

Alarm Out (Alarm uit) wordt geactiveerd. Er kunnen maximaal vier
alarmuitgangen worden ingeschakeld.

Zoemer

Er klinkt een geluidssignaal

TCP

Alarminformatie wordt verzonden naar een extern IP-adres (zie
“Geavanceerde IP-instellingen” op pagina 75voor meer informatie)

Full Screen (Volledig scherm)

Het alarmkanaal wordt op het scherm weergegeven

E-mail

Alarminformatie wordt naar een e-mailadres verzonden (zie “Emailinstellingen”“ op pagina 73 voor meer informatie)
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Wanneer geen sprake meer is van een bewegingsalarm, keert de TVR 40 terug naar de liveweergavemodus.
e. Als u de perioden van de ene camera naar de andere wilt kopiëren, gaat u naar de keuzelijst
Copy to (Kopiëren naar) en selecteert u welke dag u wilt kopiëren, waarna u Copy (Kopiëren)
selecteert.
4. Selecteer OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu Camera.
5. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

Privacymaskers
U kunt bepaalde delen van het scherm die gevoelige informatie bevatten laten maskeren. U kunt
bijvoorbeeld denken aan een camera waarbij ook een aantal woningen binnen het beeld vallen. Het
deel van het scherm dat wordt bedekt door het privacymasker wordt niet live weergegeven en ook
niet opgenomen. U ziet slechts een leeg gedeelte op het scherm.
Een privacymasker instellen
1. Ga in het menu Camera naar de toets Setup (Instellen) naast Advanced Settings (Geavanceerde
instellingen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Advanced Settings
(Geavanceerde instellingen) wordt weergegeven.

2. Ga naar het selectievakje Privacy Masking (Privacymaskering) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om de optie in te schakelen (). De optie Zone wordt geactiveerd.
Privacymaskering is standaard uitgeschakeld.
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Opmerking: Als het privacymasker is uitgeschakeld wordt geen zone op het scherm gemaskeerd.

3. Ga naar de toets Zone en druk op Enter of klik op de linkermuisknop.
Het rastervenster wordt weergegeven. In het geval van PAL bestaat het raster uit 22 x 18 vakken.
In de linker bovenhoek van het raster wordt een wit vak weergegeven.

4. Voorpaneel/draadloze afstandsbediening: Voor het instellen van de maskeringszones gebruikt u
de volgende toetsen:
Voorpaneel
toetsen
,

,
F1

,

Afstandsbedienin
g toetsen
,

,

,

Analoog

Actie
Het witte vak naar een willekeurige positie verplaatsen
Schakelen tussen de witte (niet-actief) en grijze (actief) vakken
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone groter wanneer u van links naar rechts beweegt
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone kleiner wanneer u van rechts naar links beweegt
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone groter wanneer u van omhoog naar omlaag
beweegt
Wanneer het vak grijs (actief) is, maakt u het formaat van de
transparante zone kleiner wanneer u van omlaag naar omhoog
beweegt

F2

IP

Het volledige scherm selecteren als bewegingszone

F2

IP

Alle bewegingszones wissen

Enter

OK

Wijzigingen opslaan en teruggaan naar menu Camera

Menu

Menu

Instellen annuleren en terugkeren naar menu Camera

Verplaats het witte vak naar het gebied op het scherm dat u wilt markeren als
maskeringszone. Druk op F1. Het vakje wordt transparant. Dit geeft aan dat het geselecteerde
vak is gemaskeerd.
Gebruik de pijltoetsen of sleep het vakje met de muiscursor van links naar rechts of van
omhoog naar omlaag om het transparante vak groter te maken. Wanneer u klaar bent met
het markeren van de transparante zone die uw u wilt maskeren, drukt u op Enter om te
stoppen en terug te keren naar het ondoorzichtige witte vak en door te gaan met maskeren.
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Muis: Plaats de muiscursor boven aan de zone die u wilt activeren voor maskering. Sleep de
cursor van links naar rechts of van omhoog naar omlaag om het transparante vakje groter te
maken.
5. Herhaal stap 4 voor elke zone op het scherm die u wilt maskeren.
U kunt maximaal vier zones in het scherm maskeren. Een gemaskeerde zone kan maximaal 8 x 8
vakjes groot zijn. De minimum grootte is één vakje.
6. Druk op Enter om terug te keren naar het submenu Advanced Settings (Geavanceerde
instellingen).
Opmerking: Uw wijzigingen zijn nog niet opgeslagen. Wijzigingen worden alleen opgeslagen nadat u OK
hebt gekozen in het menu Camera.

7. Herhaal de stappen 1 t/m 6 voor de andere camera’s waarvan u het beeld wilt maskeren.
8. Druk op OK in het submenu Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) om terug te keren
naar het menu Camera.
9. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

Een camerasabotagealarm weergeven
U kunt het systeem zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer iemand opzettelijk het
beeld van een camera heeft geblokkeerd, bijvoorbeeld door verf op de lens te spuiten (ook wel
aangeduid als antimaskering). U kunt een bepaald gedeelte van het scherm selecteren voor het
detecteren en melden van sabotage. U kunt ook instellen hoe het systeem u van een sabotagealarm
op de hoogte moet stellen. U kunt slechts één antimaskeringszone op het scherm instellen.
De weergave van een camerasabotagealarm instellen
1. Ga in het menu Camera naar de toets Setup (Instellen) naast Advanced Settings (Geavanceerde
instellingen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Advanced Settings
(Geavanceerde instellingen) wordt weergegeven.
2. De gevoeligheid van het camerasabotagealarm instellen
Ga naar de keuzelijst Camera Tampering (Camerasabotage) . Selecteer het gewenste
gevoeligheidsniveau. De opties zijn:


Off (Uit)



Low (Laag)



Normal (Normaal) (standaardinstelling)

 High (Hoog)
Op het moment dat Low (Laag), Normal (Normaal) of High (Hoog) wordt geselecteerd, worden de
toetsen Setup (Instellen) naast Zone en Rules (Beleid) geactiveerd.
In het submenu Zone kunt u instellen in welk deel van het scherm een sabotage kan worden
gedetecteerd om een alarm te activeren.
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In het submenu Rules (Beleid) kunt u instellen hoe waarschuwingsmeldingen, zoals operationele
alarmen, moeten worden verwerkt.
3. De zone op het scherm instellen waarbinnen een camerasabotagealarm kan worden
geactiveerd
a. Ga in het submenu Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) naar de toets Setup
(Instellen) naast Zone. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop om het rastervenster te
openen.
b. De instelling verloopt op dezelfde wijze als bij het maskeren van een zone. Zie het gedeelte
over het instellen van een privacymasker op pagina 56 voor meer informatie.
Opmerking: Er kan slechts één gemaskeerde sabotagezone zijn waarmee een camerasabotagealarm
kan worden geactiveerd.

c. Als u klaar bent met het maskeren van de sabotagezone, drukt u op Enter of klikt u op de
rechtermuisknop en selecteert u OK om uw wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar
het menu Camera.
4. Reactie op sabotagealarm instellen
a. Ga in het submenu Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) naar de toets Setup
(Instellen) naast Rules (Beleid) bij Camera Tampering (Camerasabotage). Druk op Enter of klik
op de linkermuisknop om het submenu Rules (Beleid) te openen.

b. Ga naar de keuzelijst Alarm Schedule (Alarmschema) . Selecteer de dag van de week waarvoor
u een reactietijdschema wilt instellen.
c. Ga naar Period 1 (Periode 1) en voer de periode in waarbinnen de reactie moeten worden
gegeven. U kunt voor elke dag van de week vier perioden instellen. De TVR 40 moet opnieuw
worden gestart om de perioden te activeren.
Opmerking: De dagelijkse perioden mogen elkaar niet overlappen.

d. Ga naar de meldingsopties en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om in te schakelen
() of uit te schakelen hoe u wilt dat de TVR 40 reageert op een camerasabotagealarm.
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Meldingsoptie

Beschrijving

Alarm Out (Alarm uit)

Alarm Out (Alarm uit) wordt geactiveerd. Er kunnen maximaal vier
alarmuitgangen worden ingeschakeld.

Zoemer

Er klinkt een geluidssignaal

TCP

Alarminformatie wordt verzonden naar een extern IP-adres (zie het gedeelte
Netwerk op pagina 76 voor meer informatie)

Full Screen (Volledig
scherm)

Het alarmkanaal wordt op het scherm weergegeven

E-mail

Alarminformatie wordt naar een e-mailadres verzonden (zie het gedeelte
Netwerk op pagina 73 voor meer informatie)

e. Nadat u alle benodigde wijzigingen in de menu’s heeft aangebracht, selecteert u OK om de
wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu Camera.
5. Herhaal de stappen 2 t/m 4 voor elke camera en keer terug naar het menu Camera.
6. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

Een video-uitvalalarm instellen
Het beeld kan uitvallen bij een storing in een van de kabels of camera’s. De eenheid kan zodanig
worden ingesteld dat een alarm wordt geactiveerd wanneer het beeld uitvalt. Het beelduitvalalarm
wordt echter alleen gemeld als het zich voordoet tijdens een geprogrammeerde bewakingsperiode.
Het alarm bij beelduitval instellen
1. Ga in het menu Camera naar de keuzelijst Camera. Selecteer de camera waarvan u de
instellingen wilt wijzigen.
2. Ga naar het submenu Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) en schakel het selectievakje
Video loss (Beelduitval) in (). De toets Setup (Instellen) naast Rules (Beleid) wordt geactiveerd.
3. Ga naar de toets Setup (Instellen) naast Rules (Beleid) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Het submenu Rules (Beleid) voor Video loss (Beelduitval) wordt weergegeven.
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4. Ga naar Alarm Schedule (Alarmschema) en selecteer de dag van de week waarvoor u een
reactietijdschema wilt instellen. Ga naar Period 1 (Periode 1) en voer de periode in waarbinnen de
reactie moeten worden gegeven. U kunt voor elke dag van de week vier perioden instellen. De tijd
wordt ingevoerd in 24-uursnotatie.
Opmerking: De vier perioden per dag mogen elkaar niet overlappen.

5. Ga naar de meldingsopties en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om in te schakelen () of
uit te schakelen hoe u wilt dat de TVR 40 reageert op een beelduitval-sabotagealarm.
Meldingsoptie

Beschrijving

Full Screen (Volledig
scherm)

Bij een alarm wordt het kanaal op het volledige scherm weergegeven

Zoemer

Er klinkt een geluidssignaal

TCP

Alarminformatie wordt verzonden naar het externe IP-adres (zie het
“Netwerkinstellingen” op pagina 71).

E-mail

Alarminformatie wordt verzonden naar een e-mailadres (zie “Netwerkinstellingen” op
pagina 71).

Alarm Out (Alarm uit)

Indien ingeschakeld, wordt Alarm Out (Alarm uit) geactiveerd. Er kunnen maximaal
vier alarmuitgangen worden ingeschakeld.

6. Selecteer OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu Camera.
7. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.

De instellingen van een camera naar een andere camera kopiëren
1. Ga in het menu Camera naar de keuzelijst Camera en selecteer de camera waarvan u de opties
wilt kopiëren.
2. Ga naar Copy to Camera (Naar camera kopiëren) en selecteer de camera waarnaar u de
instellingen wilt kopiëren.
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3. Ga naar Copy (Kopiëren) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Alle instellingen worden
naar de geselecteerde camera gekopieerd.
Opmerking: Bewegingsalarmzones kunnen niet worden gekopieerd.

4. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Camera hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de live-weergavemodus.
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7. Opname-instellingen

Met behulp van het menu Recording (Opname) kunt u instellen hoe met de TVR 40 informatie moet
worden opgenomen. U kunt de volgende opties configureren:


Informatie verwerken wanneer de harde schijf vol is



eSATA-opname of -back-up



Automatisch wissen



Opname van beeld en/of geluid



Bitsnelheid



Framesnelheid



Cameraresolutie



Opnameschema van een camera



De duur van vooropname en naopname bij alarmopnamen

Configuratie van de opname-instellingen
Het pictogram Recording (Opname)
bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram
Recording (Opname) hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
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Afbeelding 19: Het menu Recording (Opname)

De volgende procedure laat zien hoe u de opname-instellingen voor een geselecteerde camera kunt
wijzigen in het menu Recording (Opname). Deze kunnen in elke volgorde worden gewijzigd.
Ga in het hoofdmenu naar het pictogram Recording (Opname) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Het menu Recording (Opname) wordt weergegeven.

Als de harde schijf vol is
U kunt instellen wat de TVR 40 moet doen wanneer de harde schijf vol raakt en er onvoldoende
ruimte is voor het opslaan van nieuwe gegevens.
Instellen wat de TVR 40 moet doen bij een volle harde schijf
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar de keuzelijst Record Mode (Opnamemodus) en selecteer
een van de volgende twee opties:
Optie

Beschrijving

Continuous
(Doorlopend)

Als alle harde schijven in de TVR 40 vol zijn, zet de TVR 40 de opname voort door de oudste
opnamebestanden te overschrijven.

No Overwrite (Niet
overschrijven)

Als alle harde schijven in de TVR 40 vol zijn, verwerkt het apparaat de gebeurtenis als een
“Hard Disk Full” (harde schijf vol)-toestand en reageert in overeenstemming met wat voor deze
gebeurtenis is ingesteld bij het menu Notification (Melding). Zie pagina 71 voor meer
informatie.

2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Recording (Opname) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar het hoofdmenu. Druk op de toets Menu om terug te keren naar de liveweergavemodus.
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Een extern opslagapparaat gebruiken voor back-ups
U kunt een extern opslagapparaat, zoals een e-SATA harde schijf, gebruiken als back-up voor video of
de opnamemogelijkheden toevoegen aan die van de TVR 40 zelf. Als u deze optie wijzigt, moet u de
TVR 40 opnieuw starten om de wijziging door te voeren.
Instellen of de e-SATA-poort moet opnemen of een back-up moet maken
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar invoervak e-SATA en selecteer een van de volgende
twee opties:
Optie

Beschrijving

Record (Opnemen)

Als het e-SATA-opslagapparaat deel uitmaakt van de totale opslagcapaciteit van de
TVR 40, kan alleen het USB-opslagapparaat als back-up worden gebruikt.

Backup (Back-up
maken)

Een back-up maken van gegevens op een e-SATA back-upapparaat, zoals een USBopslagapparaat of DVR back-upapparaat. Zie het gedeelte “Opgenomen bestanden
archiveren” op pagina 27 voor meer informatie.
Let op: Indien de externe opslag deel uitmaakt van de totale interne capaciteit (de optie
Record (Opnemen) is geselecteerd), is het externe apparaat niet meer toegankelijk voor het
exporteren van videobeelden.

2. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Recording (Opname) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar de live-weergavemodus.

Automatisch-verwijderenmodus (ADM: Auto Delete Mode)
U kunt instellen hoeveel dagen de opnamen van een bepaalde camera moeten worden bewaard
alvorens deze automatisch worden gewist. De standaardinstelling is 30 dagen.
De automatisch-verwijderenmodus instellen
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar het invoervak ADM en geef het aantal dagen op
waarna de instellingen automatisch worden gewist.
3. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop om uw ingang te bevestigen.

De opname-instellingen van een camera wijzigen
Met behulp van dit submenu kunt u instellen hoe de TVR 40 reageert op normale en
alarmgebeurtenissen. Opnametype, resolute, bitsnelheid en beeldkwaliteit kunnen allemaal worden
verhoogd voor wanneer een alarmgebeurtenis is opgenomen. Zie Tabel 10 op pagina 66 voor de
beperkingen van dual-streaming.
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Tabel 10: Stream-beperkingen

Main stream
(Hoofdgegevensstroo
m)
Sub stream
(Subgegevensstroom
)

Ondersteunde maximum resolutie

Opmerking

2 CIF

Deze kunnen worden gespecificeerd vanuit de
TVR 40-eenheid.

12 fps

4 CIF

8 fps

CIF

Real-time

QCIF

Real-time

Deze kunnen niet worden gespecificeerd vanuit de
TVR 40-eenheid. Ze kunnen alleen vanuit de
browser worden gespecificeerd.

De opname-instellingen van een camera wijzigen
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar de keuzelijst Camera en selecteer de camera waarvan
u de instellingen wilt wijzigen:
2. Go naar de toets Setup (Instellen) naast Record Para. (Opname-instellingen) en druk op Enter of klik
op de linkermuisknop. Het submenu Recording (Opname) verschijnt.

3. Normale en alarmopnamen instellen
U kunt de opname-instellingen selecteren voor zowel normale als alarmgebeurtenissen. Enable
Event (Gebeurtenis inschakelen) moet echter zijn ingeschakeld om alarmgebeurtenissen anders op
te nemen dan normale gebeurtenissen. Als deze optie niet is ingeschakeld, kunnen er geen
beeldinstellingen worden gewijzigd wanneer Event (Gebeurtenis) is geselecteerd als instelling (alle
gebeurtenisinstellingen zijn identiek aan die van normale gebeurtenissen).
a. Als u wilt dat de opname-instellingen voor alarmgebeurtenissen anders zijn dan die voor
normale gebeurtenissen, gaat u naar het selectievakje Enable Event (Gebeurtenis inschakelen)
en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om het selectievakje te activeren (). Druk
of klik nogmaals om de optie uit te schakelen.
b. Selecteer welk gebeurtenistype u wilt instellen:
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Optie

Beschrijving

Normal (Normaal)

Er worden zowel geplande als handmatige opnamen gemaakt

Event (Gebeurtenis)

Alle alarmen worden opgenomen.

4. Opname van beeld en/of geluid selecteren
U kunt instellen of alleen beeld (standaardinstelling) of beeld en geluid wordt opgenomen. Als
deze optie is gewijzigd, moet u de TVR 40 opnieuw starten om de wijziging door te voeren.
Ga naar de keuzelijst Stream Type (Streamtype) en selecteer een van de volgende twee opties:
Optie

Beschrijving

Audio&Video (Beeld&Geluid)

Opname van beeld en geluid.

Video

Opname van alleen beeld.

5. De cameraresolutie wijzigen
U kunt kiezen uit een van de vier beeldresoluties: Bij een hogere beeldresolutie moet tevens een
hogere bitsnelheid worden geselecteerd. QCIF heeft de laagste resolutie en 4CIF de hoogste. Als u
deze optie wijzigt, moet u de TVR 40 opnieuw starten om de wijziging door te voeren.
Ga naar de keuzelijst Resolution (Resolutie) en selecteer een van de volgende opties: QCIF, CIF
(standaard), 2CIF en 4CIF.
6. De framesnelheid selecteren
U kunt kiezen uit diverse verschillende framesnelheden. Als de framesnelheid laag is, kan een
lagere bitsnelheid worden geselecteerd.
Ga naar de keuzelijst Record Rate/fps (Opnamesnelheid/fps). Selecteer met de pijltoetsen een van
de opties in de lijst: Volle snelheid (PAL is 25 frames/sec en NTSC is 30 frames/sec), 20, 16, 12, 10,
8, 6 (standaardinstelling), 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
7. De maximum bitsnelheid selecteren
Zie Tabel 11 voor de aanbevolen bitsnelheden per resolutieoptie. Bij de uiteindelijke berekening
van de maximum bitsnelheid moet rekening worden gehouden met de camera, achtergrond en
vereiste beeldkwaliteit.
Tabel 11: Bitsnelheden per resolutie
Resolutie

Standaard bitsnelheid

Opnamesnelheid

4CIF

896 Kbps

8 fps

2CIF

896 Kbps

12 fps

CIF

1,0 Mbps

Real-time

QCIF

256 Kbps

Real-time

Ga naar de keuzelijst Max Bit Rate (Maximum bitsnelheid) en selecteer een van de volgende opties
(bps):
32K, 48K, 64K, 80K, 96K, 128K, 160K, 192K, 224K, 256K, 320K (standaardinstelling), 384K, 448K,
512K, 640K, 768K, 896K, 1M, 1,25M, 1,5M, 1,75M, 2M en “User defined” (Gebruiker gedefinieerd).
8. Selecteer OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu Recording
(Opname).
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9. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Recording (Opname) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar het hoofdmenu.

Een opnameschema voor een camera instellen
U kunt een opnameschema instellen voor bepaalde camera’s. Als u deze optie wijzigt, moet de TVR 40
opnieuw worden opgestart.
Een opnameschema voor een camera instellen
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar de keuzelijst Camera en selecteer de camera waarvoor
u een opnameschema wilt instellen.
2. Ga naar het selectievakjeRecord (Opnemen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om het
opnameschema in te schakelen (). Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, wordt de
insteltoets Schedule (Schema) bij Record (Opname) geactiveerd.
3. Selecteer de toets Schedule (Schema) naast Record (Opname) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Het submenu Schedule (Schema)verschijnt.

4. Selecteer in de keuzelijst Day (Dag) de dag van de week waarvoor u een opnameschema wilt
instellen.
5. Selecteer voor periode 1 de start- en einddatum van de opnametijden voor die dag. Selecteer
Record Type (Opnametype) en stel het opnametype in (All time (Alle tijd), Motion (Beweging), Alarm,
Motion or Alarm (Beweging of alarm), Motion and Alarm (Beweging en alarm) of Command
(Opdracht)).
6. Herhaal stap 3 en 4 voor de andere vereiste perioden.
Opmerking: De vier perioden per dag mogen elkaar niet overlappen.
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7. Selecteer eventueel de schema’s voor de andere dagen van de week voor deze camera.
8. Als u klaar bent, selecteert u OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu
Recording (Opname).
9. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Recording (Opname) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar het hoofdmenu.
De vooropnametijd instellen voor het opnemen van bewegingsdetectie- en externe alarmen
Voordat u de vooropnametijd kunt instellen moet u eerst de TVR 40 inschakelen om te reageren op
een bewegingsdetectiealarm (zie “Bewegingsdetectie” op pagina 51) en/of een extern alarm (zie
“Externe alarmuitgang” op pagina 85).
De TVR 40 neemt constant op de ingestelde snelheid op. De vooropnametijd is de hoeveelheid tijd
voorafgaande aan het optreden van een bewegingsalarm of extern alarm die aan de alarmgegevens
wordt toegevoegd. Deze tijd staat in verband met de bitsnelheid. Als u een lagere bitsnelheid kiest,
kunt u een langere vooropnametijd instellen.
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar de keuzelijst Pre Event Time (Vooralarmtijd) en selecteer
een van de mogelijke tijdopties (Disabled (Uitgeschakeld), 30S, 25S, 20S, 15S, 10S, en 5S).
De naopnametijd instellen voor bewegingsdetectie- en externe alarmen
Voordat u de vooropnametijd kunt instellen moet u eerst de TVR 40 inschakelen om te reageren op
een bewegingsdetectiealarm (zie “Bewegingsdetectie” op pagina 51) en/of een extern alarm (zie
“Externe alarmuitgang” op pagina 85.
De naopnametijd is de hoeveelheid tijd na het activeren van een bewegings- of extern alarm die aan
de alarmgegevens wordt toegevoegd.
1. Ga in het menu Recording (Opname) naar de keuzelijst Post Event Time (Na-alarmtijd) en selecteer
een van de mogelijke opties (Disabled (Uitgeschakeld), 10 min en 5 min).
De camera-instellingen kopiëren
1. Ga naar de keuzelijst Copy to Camera (Naar camera kopiëren) en selecteer een van de camera’s
uit de lijst.
2. Ga naar Copy (Kopiëren) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop.
3. De TVR 40 vraagt of u de huidige camerainstellingen naar een andere camera wilt kopiëren.
Selecteer OK of Cancel (Annuleren).
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8. Netwerkinstellingen

Gebruik het menu Networking (Netwerk) om de netwerkinstellingen van de TVR 40 in te stellen. U kunt
de volgende opties configureren:


IP-adres en instellingen



Subnetmasker



Gateway-IP



DNS-adres



Netwerkcommunicatiepoort



HTTP-poort



Melding via e-mail



PPPoE



DDNS

bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram
Het pictogram Network (Netwerk)
Network (Netwerk) hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
Afbeelding 20: Het menu Network (Netwerk)
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De volgende procedure laat zien hoe u de opname-instellingen voor een geselecteerde camera kunt
wijzigen in het menu Recording (Opname). Deze kunnen in elke volgorde worden gewijzigd.
Ga in het hoofdmenu naar het menupictogram Network (Netwerk) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Het menu Network (Netwerk) wordt weergegeven.
Let op: De TVR 40 start automatisch opnieuw op nadat een netwerkinstelling is gewijzigd en
opgeslagen.

Netwerkinstellingen
Gebruik het netwerkmenu om de standaard netwerkinstellingen in te stellen.
IP

In dit veld wordt het IP-adres van het huidge apparaat getoond.

Subnetmasker

In dit veld wordt het subnetmasker van uw netwerk getoond, zodat de
DVR binnen het netwerk wordt herkend.

Gateway

In dit veld wordt de gateway van uw netwerk getoond, zodat de DVR
binnen het netwerk wordt herkend.

DNS [DNS]

In dit veld wordt de DNS-server voor uw netwerk getoond.

Als u gebruik maakt van een statisch IP-adres, moeten de bovenstaande waarden handmatig worden
ingevoerd. Als het netwerktype DHCP of PPPoE is, zullen deze waarden automatisch worden
toegewezen.
De netwerkinstellingen definiëren
1. Ga in het menu Network (Netwerk) naar het invoervak IP en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om de invoermodus te activeren. Gebruik de numerieke toetsen op het
voorpaneel of het toetsenbord op het scherm om het IP-adres in te voeren. Als u klaar bent, drukt
u opnieuw op Enter of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
2. Ga naar het invoervak Subnet en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de invoermodus
te activeren. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het toetsenbord op het scherm
om het subnetmaskernummer in te voeren. Als u klaar bent, drukt u opnieuw op Enter of klikt u op
de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
3. Ga naar het invoervak Gateway en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de invoermodus
te activeren. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het toetsenbord op het scherm
om het IP-nummer van de gateway in te voeren. Als u klaar bent, drukt u opnieuw op Enter of klikt
u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
4. Ga naar het invoervak DNS en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de invoermodus te
activeren. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het toetsenbord op het scherm om
het DNS-nummer in te voeren. Als u klaar bent, drukt u opnieuw op Enter of klikt u op de
linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
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5. Ga naar het invoervak Com Port (COM-poort) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
invoermodus te activeren. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het toetsenbord op
het scherm om het adres in te voeren. Als u klaar bent, drukt u opnieuw op Enter of klikt u op de
linkermuisknop om de invoermodus te sluiten. De waarde moet groter zijn dan 2000.
6. Ga naar het invoervak HTTP Port (HTTP-poort) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
invoermodus te activeren. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het toetsenbord op
het scherm om de IE-browserpoortwaarde in te voeren. Als u klaar bent, drukt u opnieuw op Enter
of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten. De standaardinstelling is 80.
Opmerking: Als u de HTTP-poort wijzigt van de standaardwaarde 80, moet u ook de poortwaarde invoeren
in het IE-browseradres. Als bijvoorbeeld de http-poort 81 is en de IP is 192.168.222.12, moet u in de browser
http://192.168.222.12:81 invoeren

7. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het netwerkmenu hebt aangebracht, gaat u naar OK en
drukt u op Enter, of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren
naar het hoofdmenu.

E-mailinstellingen
De TVR 40 kan e-mailberichten van alarmgebeurtenissen via het netwerk versturen. De e-mails
kunnen naar maximaal twee verschillende adressen worden gestuurd. Het apparaat kan maximaal
vijf jpeg-afbeeldingen van een opname met een e-mail versturen.
E-mailkennisgeving instellen
1. Ga in het menu Network (Netwerk) naar de toets Setup (Instellen) bij E-mail en druk op de joystick
voor Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu E-mail wordt weergegeven.

2. Als uw e-mailserver een gebruikersnaam en een PIN-code vereist voor het versturen van een email, selecteert u Authentication (Verificatie) en drukt u op de joystick of klikt u op de
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linkermuisknop om het selectievakje te activeren (). De toetsen Setup (Instellen) voor User
(Gebruiker) en Password (Wachtwoord) worden geactiveerd.
3. Ga naar het invoervak User (Gebruiker) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer de gebruikersnaam van de e-mailaccount in met het alfanumerieke
toetsenbord op het scherm.
Opmerking: Druk op de Shift-toets in het alfanumerieke toetsenbord op het scherm om het tekentype te
wijzigen (hoofdletters, kleine letters, symbolen, cijfers). Met de muis kunnen alleen alfanumerieke gegevens
worden ingevoerd.

4. Ga naar het invoervak Password (Wachtwoord) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer het wachtwoord voor de e-mailaccount in.
5. Ga naar het invoervak Sender Name (Naam afzender) en druk op de joystick voor Enter of klik op
de linkermuisknop. Voer de naam in van persoon die e-mail verstuurt met het alfanumerieke
toetsenbord op het scherm.
6. Ga naar het invoervak Sender Address (Adres afzender) en druk op de joystick voor Enter of klik op
de linkermuisknop. Voer het e-mailadres van de afzender in met het alfanumerieke toetsenbord
op het scherm.
7. Ga naar het invoervak Email Server (E-mailserver) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer het SMTP-serveradres in met het alfanumerieke toetsenbord op het scherm.
8. U kunt e-mailberichten naar maximaal twee adressen versturen. Selecteer in de keuzelijst E-mail
Receiver No. (Aantal e-mailontvangers) of Ontvanger nummer of 1 of 2 de melding zal ontvangen.
Afhankelijk van wie is geselecteerd, worden de nummers voor naam en adres automatisch
gewijzigd.
9. Ga naar het invoervak Name (Naam) en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop. Voer met
het alfanumerieke toetsenbord op het scherm de naam in van de ontvanger die moet worden
weergegeven in de e-mail als de ontvanger.
10. Ga naar het invoervak Address (Adres) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer het e-mailadres van de ontvanger in met het alfanumerieke toetsenbord op
het scherm.
11. Herhaal de stappen 8 t/m 10 als er een tweede ontvanger is.
12. Indien jpegs worden verstuurd met de e-mails, gaat u naar Attachment (Bijlage) en drukt u op de
joystick of klikt u op de linkermuisknop om het selectievakje te in te schakelen (). De keuzelijst
JPEG Capture Interval (JPEG Capture-vertraging) wordt geactiveerd.
13. Indien jpeg-afbeeldingen van een opname worden verstuurd met een e-mail, moet u de captureinterval bepalen in seconden tussen elke jpeg-afbeelding. Selecteer de capture-interval uit de lijst.
2, 3, 4 of 5 seconden.
Opmerking: Vraag bij uw serviceprovider of IT-afdeling details op over mailserver en mailserveraanmelding.

14. Selecteer OK om terug te keren naar het menu Network (Netwerk).
15. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Network (Netwerk) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar het hoofdmenu.
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Geavanceerde IP-instellingen
Gebruik deze instelling als u een rechtstreekse verbinding met een ADSL gebruikt.
De geavanceerde IP-instellingen instellen
1. Ga in het menu Network (Netwerk) naar de toets Setup (Instellen) naast Advanced Settings
(Geavanceerde instellingen) en druk op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Het
submenu Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) wordt weergegeven.
In het invoervak MAC Address (MAC-adres) wordt het MAC-adres van de TVR 40-eenheid getoond.

2. Ga naar de keuzelijst NIC Type (NIC-type) en selecteer een van de drie opties.


Auto (Automatisch)



100M Full Duplex (100M Vol-Duplex)

 10M Full Duplex (10M Vol-Duplex)
3. Ga naar de keuzelijst Input Format (Invoernotatie) en selecteer IP (IP-adres) of Domain Name
(Domeinnaam).
Indien de optie IP is geselecteerd, wordt hieronder het invoervak FTP IP weergegeven. Indien de
optie Domain Name (Domeinnaam) is geselecteerd, wordt het invoervak Domain Server
(Domeinserver) weergegeven.
4. Afhankelijk van welke ingang wordt getoond, gebruikt u de numerieke toetsen op het voorpaneel
of het numerieke toetsenbord op het scherm als u de muis gebruikt, om het IP-adres in te voeren
van het FTP IP of de domeinserver van de Domain Name (Domeinnaam). Als u het voorpaneel
gebruikt, drukt u op de joystick voor Enter.
Opmerking: Gebruik FTP IP als de functie PPPoE wordt gebruikt en de TVR 40 een dynamisch IP-adres krijgt
van de internetprovider. Als u het FTP IP-adres instelt, beschikt u over een vast Internet IP-adres en stuurt
de TVR 40 informatie zoals de naam, het serienummer en het huidige IP-adres naar het vaste IP-adres. Dit
noemen we het Fixed Transfer Protocol IP (FTP IP). De IP-server met het vaste Internet IP-adres kan DVR-
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informatie ontvangen en worden gebruikt om dynamische DVR IP-adressen te ontcijferen. Neem contact op
met uw leverancier voor het verkijgen van IP-serversoftware.

5. Ga naar het invoervak Multicast IP en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop. Gebruik de
numerieke toetsen op het voorpaneel of het numerieke toetsenbord op het scherm als u de muis
gebruikt, om een D-klasse IP-adres in te voeren tussen 224.0.0.0 - 239.255.255.255, en druk op
Enter. Als u het voorpaneel gebruikt, drukt u op de joystick voor Enter.
Deze functie is optioneel. Niet alle systemen maken er gebruik van.
Opmerking: Sommige routers of netwerkschakelaars laten geen multicast toe. Multicast wordt niet via
internet ondersteund door internetproviders.

6. Ga naar het invoervak Remote Host IP (Externe host-IP) en druk op de joystick of klik op de
linkermuisknop. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het numerieke toetsenbord
op het scherm als u de muis gebruikt, om het IP-adres van de externe host in te voeren. Als u het
voorpaneel gebruikt, drukt u op de joystick voor Enter.
7. Ga naar het invoervak Remote Host Port (Poort externe host) en druk op de joystick of klik op de
linkermuisknop. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het numerieke toetsenbord
op het scherm als u de muis gebruikt, om de poortwaarde van de externe host in te voeren. Als u
het voorpaneel gebruikt, drukt u op de joystick voor Enter.
8. Ga naar het selectievakje NTP en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop om de optie in te
schakelen () of uit te schakelen.
9. Ga naar de invoervakken naast Time Zone (Tijdzone) en stel de tijdzone in waarin de TVR 40 zich
bevindt.
10. Ga naar het invoervak Interval en voer het aantal uren in waarna de TVR 40 de tijd moet
synchroniseren met die van de netwerkserver.
11. Ga naar het selectievakje NTP Host en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop. Voer het
adres van de NTP-server in. Het standaardadres is europe.pool.ntp.org.
Opmerking: Voor een juiste werking van de NTP moet het DNS IP-adres correct zijn ingesteld.

12. Als alle wijzigingen zijn doorgevoerd, selecteert u OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te
keren naar het menu Network (Netwerk).
13. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Network (Netwerk) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar het hoofdmenu.
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PPPoE-inbelinstellingen
Gebruik deze instelling als u een rechtstreekse verbinding met een ADSL gebruikt.
Een PPPoE-inbelfunctie instellen
1. Ga in het menu Network (Netwerk) naar de toets Setup (Instellen) naast PPPoE en druk op de
joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu PPPoE verschijnt.
2. Ga naar het selectievakje PPPoE en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop om de optie in
te schakelen () of uit te schakelen.
3. Ga naar het invoervak User Name (Gebruikersnaam) en druk op de joystick voor Enter. Voer met
behulp van het alfanumerieke toetsenbord op het scherm de gebruikersnaam die door uw
internetprovider is verschaft.
Opmerking: Druk op de Shift-toets in het alfanumerieke toetsenbord op het scherm om het tekentype te
wijzigen (hoofdletters, kleine letters, symbolen, cijfers). Met de muis kunnen alleen alfanumerieke gegevens
worden ingevoerd.

4. Selecteer Password (Wachtwoord) en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop. Voer met
behulp van het alfanumerieke toetsenbord het wachtwoord in dat door uw internetprovider is
verschaft.
5. Selecteer Confirm (Bevestigen) en druk op de joystick of klik op de linkermuisknop. Voer met
behulp van het alfanumerieke toetsenbord het wachtword opnieuw in.
6. Als alle wijzigingen zijn doorgevoerd, selecteert u OK om terug te keren naar het menu Network
(Netwerk).
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DDNS-instellingen
Gebruik deze optie om de DDNS-service te selecteren. Het standaard DDNS-protocol is
www.dyndns.com.
DDNS instellen
1. Ga in het menu Network (Netwerk) naar het invoervak DDNS en druk op de joystick voor Enter of
klik op de linkermuisknop. Het submenu DDNS verschijnt.

2. Ga naar het selectievakje DDNS en druk op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop om
de optie in te schakelen () of uit te schakelen.
3. Ga naar het invoervak Sender Address (Adres afzender) en druk op de joystick voor Enter of klik op
de linkermuisknop. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de gewenste DDNSprovider in.
4. Ga naar het invoervak Server Port (Serverpoort) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de gewenste poort in van de
DDNS-serviceprovider.
5. Ga naar het invoervak Host Name (Hostnaam) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord de gewenste DDNShostnaam in.
6. Ga naar het invoervak User Name (Gebruikersnaam) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord op het scherm de DDNSgebruikersnaam in.
7. Ga naar het invoervak Password (Serverpoort) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord het wachtwoord in voor de
DDNS.
8. Ga naar het invoervak Confirm (Bevestigen) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer met behulp van het alfanumerieke toetsenbord het wachtwoord opnieuw in.
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9. Als alle wijzigingen zijn doorgevoerd, selecteert u OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te
keren naar het menu Networking (Netwerk).
10. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Network (Netwerk) hebt aangebracht, gaat u
naar OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en
terug te keren naar het hoofdmenu.
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9. Alarminstellingen

Met behulp van het menu Alarm kunt u instellen hoe de TVR 40 alarmen moet verwerken. U kunt
selecteren hoe de alarminstellingen moeten worden verwerkt, zoals:


Een externe alarmingang



Een interne alarmingang



Instellingen voor meldingen

bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram Alarms
Het pictogram Alarms (Alarmen)
(Alarmen) hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
Afbeelding 21: Het menu Alarm (Alarm)

Alarmrelaisuitgangen


De 4-kanaals TVR 40 beschikt over 4 externe alarmingangen en 4 alarmrelaisuitgangen.



De 8-kanaals TVR 40 beschikt over 8 externe alarmingangen en 4 alarmrelaisuitgangen.



De 16-kanaals TVR 40 beschikt over 16 externe alarmingangen en 4 alarmrelaisuitgangen.
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Tijdens het instellen van de alarmrelaisuitgang dient u een vertragingstijd in te stellen voor de
alarmuitgang. Deze vertraging correspondeert met de tijd dat de alarmuitgang blijft ingeschakeld
nadat het alarm zelf is gedeactiveerd. De werkelijke tijd van de alarmuitgang bestaat dus uit de tijd
van de alarmingang pus de vertragingstijd van de alarmuitgang.

Externe alarmingang
Een externe alarmingang instellen
1. Ga in het menu Alarms (Alarmen) naar de keuzelijst Alarm Input (Alarmingang) en selecteer een
van de weergegeven alarmingangen:
2. Ga naar de keuzelijst Input Type (Ingangtype) en druk op F1 of klik op de linkermuisknop.
Afhankelijk van het type sensor, selecteert u NO of NC. De standaardinstelling is NO.
3. Selecteer het selectievakje Alarm en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
geselecteerde alarmingang in te schakelen (). Als de alarmingang is ingeschakeld, worden de
instelknoppen Rules (Beleid) en PTZ geactiveerd.
4. Het alarmschema instellen
a. Ga in het menu Alarms (Alarmen) naar de insteltoets Rules (Beleid) en druk op Enter of klik op
de linkermuisknop. Het submenu Rules (Beleid) van de alarmingang verschijnt.

b. Selecteer de camera’s waarmee u een alarmingang wilt opnemen. Druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om de het camerkanaal in te schakelen () of uit te schakelen.
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Let op: Als een alarm wilt opnemen met een kanaal, moeten de opnameoptie en het
opnametype eerst worden ingeschakeld in het menu Record Schedule (Opnameschema)
(zoals Alarm of een van de andere beschikbare opties). Zie “Een opnameschema voor een
camera instellen”op pagina 68 voor meer informatie.
c. Selecteer bij Alarm Schedule (Alarmschema) het schema wanneer de TVR 40 moet reageren
op een extern alarm.
Selecteer de dag van de week en voer vervolgens voor Period 1 (Periode 1) de begin- en
eindtijd voor de geselecteerde dag in. U kunt voor elke dag maximaal vier tijdsperioden
instellen.
Opmerking: De tijd wordt ingevoerd in 24-uursindeling.

d. Selecteer hoe het alarm moet worden aangeduid. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop
om elke optie in of uit te schakelen.
Alarm Out
(Alarm uit)

Indien ingeschakeld, wordt Alarm Out (Alarm uit) geactiveerd. Er kunnen maximaal
vier alarmuitgangen worden ingeschakeld.

Zoemer

Er klinkt een geluidssignaal

TCP

Alarminformatie wordt verzonden naar een extern IP-adres (zie het gedeelte
“Netwerkinstellingen” op pagina 72.

Full Screen
(Volledig scherm)

Bij een alarm wordt het kanaal op het volledige scherm weergegeven

E-mail

Alarminformatie wordt verzonden naar een e-mailadres (zie het gedeelte “Emailinstellingen” op pagina 73.

e. Selecteer OK en druk op de joystick voor Enter om terug te keren naar het menu Alarm of
selecteer Annuleren om te stoppen en terug te keren naar het menu Alarm.
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5. Een PTZ-koppeling naar het alarm instellen
a. Ga in het menu Alarms (Alarmen) naar de insteltoets Link PTZ (PTZ-koppeling) en druk op Enter
of klik op de linkermuisknop. Het submenu Link PTZ (PTZ-koppeling) verschijnt.

b. Ga naar de keuzelijst Camera en selecteer de camera waarvoor u de PTZ-koppeling wilt
instellen bij een alarm.
c. Selecteer een of meer van de opties voor de PTZ-koppeling door op Enter te drukken of op de
linkermuisknop te klikken om de optie in te schakelen () of uit te schakelen: Preset
(Voorkeuze), Preset Tour (Voorkeuzetraject) of Shadow Tour (Schaduwtraject). Wanneer Preset
(Voorkeuze) of Preset Tour (Voorkeuzetraject) is ingeschakeld, voert u het
voorgeprogrammeerde nummer in. Zie “PTZ-instellingen” op pagina 89 voor meer informatie.
Opmerking: Controleer of de PTZ die u gebruikt ondersteuning biedt voor de functies Preset
(Voorkeuze), Preset Tour (Voorkeuzetraject) en Shadow Tour (Schaduwtraject). Een externe alarmingang
kan PTZ-koppelingen voor één camera activeren.

d. Selecteer OK en keer terug naar het menu Alarms (Alarmen).
6. Instellingen kopiëren naar een andere externe alarmingang
a. Ga in het menu Alarms (Alarmen) naar de keuzelijst Copy to Alarm In (Kopiëren naar alarm in)
en selecteer een van de weergegeven alarmingangen.
b. Ga naar de toets Copy (Kopiëren) en druk op de joystick voor Enter, of klik op de
linkermuisknop. Er wordt een bericht over het kopiëren van instellingen weergegeven.
Selecteer OK om te accepteren.
7. Selecteer OK en druk op de joystick voor Enter om terug te keren naar het menu Alarm of
selecteer Annuleren om te stoppen en terug te keren naar het menu Alarm.
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8. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Alarm hebt aangebracht, gaat u naar OK en drukt
u op Enter, of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren naar
het hoofdmenu.

Externe alarmuitgang
U kunt configureren hoe de alarmuitgang moet reageren wanneer een alarm is geactiveerd. U kunt
bijvoorbeeld instellen wanneer de alarmuitgang kan reageren op een alarm. U wilt bijvoorbeeld niet
dat er ’s nachts een sirene gaat loeien.
Een externe alarmuitgang instellen
1. Ga in het menu Alarm naar de keuzelijst Alarm Output (Alarmuitgang). Druk op de joystick voor
Enter of klik op de linkermuisknop om een van de weergegeven alarmuitgangen te selecteren.
2. Een vertragingstijd selecteren voor de alarmuitgang
Ga naar de keuzelijst Timeout (Time-out). Selecteer met de vertragingstijd voor de alarmuitgang in
de weergegeven lijst. De opties voor de vertragingstijd zijn:


Transparent mode (Transparente modus) (standaard): Als een alarmingang is geactiveerd,
wordt ook de alarmuitgang geactiveerd.



Acknowelegde (Bevestigen): De alarmuitgang stopt pas nadat het alarm handmatig is
bevestigd. Zie “Handmatig een alarm bevestigen” op pagina 34 voor meer informatie.
Let op: Een alarm kan alleen lokaal handmatig worden bevestigd. Selecteer deze optie niet als
de TVR 40 via een netwerk wordt bediend.



5 seconds (30 seconden)



10 seconds (30 seconden)



30 seconds (30 seconden)



1 minute (1 minuut)



2 minutes (15 minuten)



5 minutes (15 minuten)

 10 minutes (15 minuten)
3. Selecteren wanneer overdag een alarmuitgang mag reageren
a. Ga naar de toets Schedule (Schema) naast Alarm Output (Alarmuitgang) en druk op Enter of
klik op de linkermuisknop. Het submenu Alarm Schedule (Alarmschema) verschijnt.
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b. Selecteer de dag van de week in de keuzelijst Day (Dag). Gebruik de numerieke toetsen op het
voorpaneel of het numerieke toetsenbord op het scherm, en voer vervolgens voor Period 1
(Periode 1) de begin- en eindtijd voor de geselecteerde dag in. U kunt voor elke dag maximaal
vier tijdsperioden instellen.
Opmerking: De tijd wordt ingevoerd in 24-uursindeling.

c. Herhaal stap b voor alle dagen van de week.
Als de gewenste tijden voor de alarmuitgang gelijk zijn aan die van andere dagen, selecteert u
Copy to (Kopiëren naar) en selecteert u de weekdag waarnaar u het schema wilt kopiëren.
Selecteer All (Alle) als hetzelfde schema wordt gebruikt voor de hele week. Selecteer Copy
(Kopiëren) en druk tweemaal op Enter.
d. Selecteer OK en druk op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop om terug te keren
naar het menu Alarms (Alarmen).
4. Als u de instellingen naar een andere externe alarmingang wilt kopiëren, selecteert u Copy to
Output (Naar uitgang kopiëren) in het menu Alarms (Alarmen). Selecteer een van de weergegeven
uitgangen en druk op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Ga naar Copy (Kopiëren)
en druk op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Er wordt een bericht over het
kopiëren van instellingen weergegeven. Selecteer OK om te accepteren.
5. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Alarms (Alarmen) hebt aangebracht, gaat u naar
OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu.
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Instellingen voor meldingen
Voor elk alarmmeldingstype kunt u een aantal verschillende methoden instellen voor de verwerking
van een alarmgebeurtenis.
De instellingen voor meldingen instellen
1. Ga in het menu Alarms (Alarmen) naar de toets Setup (Instellen) naast Notification (Melding) en
druk op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Notification (Melding)
verschijnt.
2. Ga naar de keuzelijst Notify on (Melding voor) en selecteer een van de weergegeven opties. Zie
Tabel 12.
Tabel 12: Lijst van meldingsopties
Toestand

Wanneer het alarm zich voordoet

HDD Full (Harde schijf vol)

De harde schijf is vol (alleen bij No overwrite (Niet overschrijven))

PAL/NTSC Mismatch (PAL/NTSCconflict)

De ingang en uitgang hebben een andere video-indeling

Illegal Access (Onbevoegde
toegang)

Aanmelding op de lokale eenheid als extern mislukt

IP Address Conflict (IPadresconflict)

Twee apparaten op het netwerk hebben hetzelfde IP-adres

Network Failure (Netwerkfout)

De netwerkverbinding is verbroken

Video Exception (Videouitzondering)

Er is een vervormd videosignaal aangesloten op de videoingang

3. Hoe moet worden gereageerd op geactiveerde alarmuitgangen kunt u instellen door voor elke
optie op Enter te drukken of op de linkermuisknop te klikken om de optie in te schakelen () of uit
te schakelen.
4. Als u klaar bent, selecteert u OK om terug te keren naar het menu Alarms (Alarmen).
5. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Alarms (Alarmen) hebt aangebracht, gaat u naar
OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu.
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10. PTZ -instellingen

U kunt de PTZ-functies bedienen van de camera’s die zijn aangesloten op de TVR 40. In het PTZ-menu
kunt u de instellingen voor RS-485 en PTZ configureren en afstemmen op uw PTZ-protocol, zoals:


RS-485-instellingen (baudsnelheid, databits, stopbits, pariteit en transportbesturing)



PTZ-protocol



PTZ-adres



Voorkeuze-instellingen



Voorkeuzetrajectfunctie



Schaduwtrajectfunctie

Het pictogram PTZ
bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram PTZ hebt
geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
Afbeelding 22: Het menu PTZ
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Beschrijving van opties voor voorkeuze, voorkeuzetraject
en schaduwtraject
Preset (Voorinstelling)

Dit getal van 3 cijfers correspondeert met een positie, zoominstelling, brandpuntsafstand
en diafragma van de camera. U kunt maximaal 128 voorkeuzenummers opslaan.
Opmerking: De gebruikte PTZ moet in staat zijn een voorkeuzefunctie te ondersteunen.

Preset tour
(Voorkeuzetraject)

Elk voorkeuzetraject heeft diverse cruise-punten. Een voorkeuzepunt heeft:
 Een voorkeuzenummer.
 Een intervaltijd. Dit is de tijd gedurende welke de PTZ-camera op het
voorkeuzenummer blijft staan.
 Een intervalsnelheid. Dit is de snelheid waarmee de PTZ overschakelt naar het
voorkeuzenummer.
U kunt maximaal 16 sequenties opslaan.
Opmerking: De gebruikte PTZ moet in staat zijn de sequentiefunctie te ondersteunen.

Shadow tour
(Schaduwtraject)

Met de functie ShadowTour (Schaduwtraject) wordt het bewegingstraject van de PTZ
onthouden.
Opmerking: De gebruikte PTZ moet in staat zijn de schaduwtrajectfunctie te
ondersteunen.

PTZ-instellingen
Met dit menu kunt u de PTZ-instellingen wijzigen. Deze kunnen in elke volgorde worden gewijzigd.
PTZ-instellingen definiëren
1. Ga in het menu PTZ naar de keuzelijst Camera en selecteer de PTZ-camera waarvan u de
instellingen wilt wijzigen.
2. Configureer de instellingen voor Baud Rate (Baudsnelheid), Data Bits (Databits), Stop Bits
(Stopbits), Parity (Pariteit) en Flow Ctrl (Datatransportbesturing). Selecteer voor elke optie
afzonderlijk de vereiste configuratie zoals deze is verschaft door de fabrikant van de
domecamera. Bijvoorbeeld, de configuratie voor GE Security is: (standaard)


Baudsnelheid – 9600



Databits – 8



Stopbit – 1



Pariteit – Geen



Datatransportbesturing – Geen
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3. Ga naar de keuzelijst Protocol en selecteer een van de weergegeven ingebouwde PTZ-protocollen.
GE RS-485 ASCII

LG

GE RS-485 (standaard)

Infinova

VideoTec

HIKVISION

VCL SpeedDome

DM DynaColor

Techwin

DennardDome

EVI-D30

DeltaDome

Samsung

BBV

Siemens

Tyco AD

Philips 3

AD

Philips 2

Pelco D

Philips

Pelco P

Panasonic

4. Voer in het vak PTZ Addr. (PTZ-adr.) het driecijferige nummer van uw PTZ-adres in. Dit moet
overeenkomen met het adres dat in de geselcteerde PTZ-camera wordt gebruikt. Gebruik de
numerieke toetsen op het voorpaneel of het numerieke toetsenbord op het scherm als u de muis
gebruikt, om het nummer in te voeren. Als u het voorpaneel gebruikt, drukt u op de joystick voor
Enter.
5. Als u klaar bent, selecteert u OK om terug te keren naar het PTZ-menu.
6. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Alarms (Alarmen) hebt aangebracht, gaat u naar
OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu.

Vooringestelde posities gebruiken
De voorkeuzepositie is de functie voor het programmeren van monitorposities (voorkeuzeposities) die
zijn gekoppeld aan positienummers. Door een positienummer in te voeren kunt u camera’s
automatisch in voorkeuzeposities laten bewegen. U kunt maximaal 128 voorkeuzenummers opslaan.
Een voorkeuzepunt is een driecijferig getal. Deze optie is alleen beschikbaar voor camera’s die een
voorkeuzefunctie ondersteunen.
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Voorkeuzeposities instellen
1. Ga in het menu PTZ naar de toets Setup (Instellen) bij Preset (Voorkeuze) en druk op Enter of klik op
de linkermuisknop. Het submenu Set Preset (Voorkeuze instellen) verschijnt.

2. Selecteer de toets Setup (Instellen) bij Preset (Voorkeuze) en druk op de joystick voor Enter of klik
op de linkermuisknop. Voer uw voorkeuzenummer (tussen 1 en 16) in en druk op Enter of klik op
de linkermuisknop om te accepteren.
3. Gebruik de pijltoesten IRIS+, IRIS-, FOCUS+, FOCUS- en ZOOM om de PTZ in de juiste positie te
bewegen. Druk op Enter.
4. Selecteer Save (Opslaan) om het voorkeuzenummer op te slaan.
5. Herhaal de stappen 2 t/m 5 voor elk voorkeuzenummer.
6. Nadat alle voorkeuzenummers zijn opgeslagen, selecteert u Done (Gereed) en drukt u op de
joystick voor Enter of klikt u op de linkermuisknop om terug te keren naar het PTZ-menu.
Voorkeuze-instellingen wissen
1. Ga in het menu PTZ naar de toets Setup (Instellen) bij Preset (Voorkeuze) en druk op Enter of klik op
de linkermuisknop. Het submenu Set Preset (Voorkeuze instellen) verschijnt.
2. Selecteer het invoervak Preset (Voorkeuze) en druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop. Voer uw voorkeuzenummer (tussen 1 en 16) in en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om te accepteren.
3. Ga naar Delete (Verwijderen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om het nummer te
verwijderen.
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4. Nadat alle voorkeuzenummers zijn verwijderd, selecteert u Done (Gereed) en drukt u op de joystick
voor Enter of klikt u op de linkermuisknop om terug te keren naar het PTZ-menu.
5. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu Alarms (Alarmen) hebt aangebracht, gaat u naar
OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu.
De voorkeuzeposities doorlopen
U kunt alle voorkeuzeposities in een camera doorlopen. Eerst moet u de voorkeuzepositiestappen
opslaan in een traject.
1. Ga in het PTZ-menu naar de toets Setup (Instellen) naast Preset Tour (Voorkeuzetraject) en druk
op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Sequence (Weergavereeks)
verschijnt.

2. Selecteer het invoervak Tour No. (Trajectnr.) en voer het weergavereeksnummer in dat u wilt
toevoegen of verwijderen (tussen 1 en 16). Druk op de joystick voor Enter of klik op de
linkermuisknop.
Elk voorkeuzetraject bestaat uit verschillende stappen. Een stap bestaat uit een
voorkeuzenummer, een intervaltijd en een automatische draaisnelheid.
Opmerking: De gebruikte PTZ-camera moet de voorkeuzefunctie ondersteunen.

3. Als u een stap wilt toevoegen, gaat u naar Step (Stap). Voeg voor alle instellingen van de stap
(nummers voor stap, voorkeuze, intervaltijd en automatisch draaien) het nummer toe en druk op
Enter of klik op de linkermuisknop. Als u klaar bent, selecteert u Add (Toevoegen).
4. Selecteer Confirm (Bevestigen) om de stapinstellingen op te slaan voor de geselecteerde
voorkeuze.
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5. Controleer de weergavereeks door de toets Start te selecteren. De voorkeuze wordt uitgevoerd.
Als u het uitvoeren van de voorkeuze wilt stoppen, selecteert u Stop.
6. Als u een stap wilt verwijderen, gaat u naar Delete Preset (Voorkeuze verwijderen). Voer het
stapnummer in dat u wilt verwijderen en selecteer de toets Delete (Verwijderen).
7. Als u klaar bent, selecteert u de knop Done (Gereed) om terug te keren naar het menu PTZ.

Schaduwtrajecten gebruiken
Met een schaduwtraject kunt u een camera op een voorgeprogrammeerde manier laten bewegen.
Een schaduwtraject instellen
1. Ga in het PTZ-menu naar de toets Setup (Instellen) naast Shadow Tour (Schaduwtraject) en druk
op de joystick voor Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Shadow Tour
(Schaduwtraject) verschijnt.

2. Selecteer de toets Record (Opname) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. De PTZbesturing verschijnt op het scherm.
Opmerking: De gebruikte PTZ-camera moet de schaduwtrajectfunctie ondersteunen.

3. Als u tevreden bent over het traject van de PTZ-camera, drukt u op Enter of klikt u op de
linkermuisknop om dit op te slaan en terug te keren naar het submenu Shadow Tour
(Schaduwtraject).
4. Ga naar de toets Test en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het PTZ-traject wordt
herhaald totdat u Stop selecteert.
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5. Ga naar Done (Gereed) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om terug te keren naar het
PTZ-menu.
6. Instellingen naar een andere externe alarmingang kopiëren:
a. Ga in het menu PTZ naar Copy to Camera (Kopiëren naar camera). Selecteer een van de
weergegeven uitgangen.
b. Ga naar Copy en druk op Enter of klik op de linkermuisknop.
7. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het PTZ -menu hebt aangebracht, gaat u naar OK en drukt
u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te keren naar
het hoofdmenu.
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11. Gebruikersinstellingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het volgende kunt doen:


PIN-codes wijzigen



Nieuwe gebruikers toevoegen



Bewerkingsrechten van gebruikers toevoegen of wijzigen

bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram User
Het pictogram User (Gebruiker)
(Gebruiker) hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
Afbeelding 23: Het gebruikersmenu
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Overzicht van gebruikers en PIN-codes
De TVR 40 wordt geleverd met drie voorgedefinieerde gebruikers: Administrator, Manager en
Operator. De systeembeheerder is de Admin-gebruiker en kan alle bewerkingen uitvoeren. Alleen
de systeembeheerder kan gebruikers beheren. De systeembeheerder kan maximaal 13 andere
afzonderlijke gebruikers aanmaken om privileges aan toe te wijzen.
Zie Tabel 13 hieronder voor een overzicht van standaardgebruikers en hun PIN-codes.
Tabel 13: Standaardgebruikers en hun PIN-codes
Standaard gebruikersnaam
adminr
manager
bediener

Standaard PIN-code
1234
2222
3333

De standaard gebruikers-ID is “admin” en de bijbehorende PIN-code is “1234”. Deze standaard
systeembeheerdernaam kan niet worden gewijzigd. Zodra u echter de installatie en alle instellingen
hebt voltooid, kunt u de PIN-code van de systeembeheerder wijzigen om onbevoegde toegang te
voorkomen.
Let op: Bewaar de PIN-code van de systeembeheerde op een veilige plaats. Als u deze vergeet, moet
de TVR 40-eenheid worden geretourneerd naar ons servicecentrum om opnieuw te worden
geconfigureerd.
Opmerking: U hoort een geluidssignaal wanneer een onjuiste gebruikernaam of PIN-code is ingevoerd. Na drie
verkeerde invoerpogingen, keert de eenheid terug naar de live-weergavemodus.

Wanneer nieuwe gebruikers worden toegevoegd aan de lijst, kunt u deze hun eigen PIN-code
laten kiezen of een standaard PIN-code toewijzen. Alle nieuwe gebruikers moeten expliciet
gebruikersrechten worden verleend. Deze worden niet automatisch door het systeem toegewezen.
Gebruikers kunnen lokale rechten worden gegeven voor het afspelen, extern afspelen en inzien van
logboeken. U kunt ook uitgebreidere rechten verlenen, waarbij zowel lokale als externe rechten zijn
inbegrepen.
Met lokale rechten kunt u lokaal handelingen op de TVR 40 uitvoeren, bijvoorbeeld via het voorpaneel
en de draadloze afstandsbediening. Met externe rechten kunt u de TVR 40 bedienen via het netwerk.
Zie Tabel 14 voor een overzicht van de beschikbare rechten.
Tabel 14: Beschrijving van bedieningsrechten voor gebruikers
Lokale rechten

Beschrijving

Record (Opnemen)

Handmatig de opname starten/stoppen

Edit Menu (Menu bewerken)

Lokaal de TVR 40-instellingen configureren

View Log (Logboek weergeven)

Lokaal het logboek op de TVR 40 inzien

System (Systeem)

Lokaal de firmware bijwerken, harde schijf formatteren, DVR opnieuw opstarten en de
TVR 40 uitschakelen, enz.

Externe rechten

Beschrijving

PTZ

Externe PTZ-besturing

Record (Opnemen)

Extern de opname handmatig starten/stoppen

Playback (Afspelen)

Extern de op de TVR 40 opgenomen bestanden afspelen en downloaden

Edit Menu (Menu bewerken)

Extern de TVR 40-instellingen configureren

View Log (Logboek weergeven)

Extern de logboeken van de TVR 40 inzien

System (Systeem)

Extern de firmware bijwerken, harde schijf formatteren, TVR 40 opnieuw opstarten en
TVR 40 uitschakelen, enz.
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VOIP

Client kan praten met de TVR 40

Alarm

Externe bediening van de DVR-alarmuitgang

Preview (Voorbeeld)

Netwerklivemodus

Local video play (Lokale
videoweergave)

Extern de TVR 40-videouitgang bedienen

Com Control (Com-besturing)

Transparante RS-232-kanaalfunctie van de TVR 40
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De PIN-code van een gebruiker wijzigen
De PIN-code van een gebruiker wijzigen
Met behulp van PIN-codes kunt u de toegang tot de TVR 40 beperken. Alleen de systeembeheerder
kan een PIN-code aanmaken of verwijderen.
Dezelfde PIN-code kan door meerdere gebruikers worden gebruikt. Als u een nieuwe gebruiker
aanmaakt, is de standaard PIN-code 0000.
Let op: Wanneer u klaar bent met de installatie van de TVR 40, moet u de PIN-code van de
systeembeheerder wijzigen. Alleen bevoegde gebruikers mogen de menu-instellingen wijzigen.
1. Seleteer in het menu User (Gebruiker) de gebruiker waarvoor u de PIN-code wilt wijzigen. De
naam van de gebruiker wordt gemarkeerd.
Opmerking: Wanneer de naam van een gebruiker is gemarkeerd, ziet u in de vakken PIN (PIN-code) en
Confirm (Bevestigen) ********. Als u geen tekens ziet in deze vakken, is er geen PIN-code ingesteld voor de
geselecteerde gebruiker.

2. Ga naar het invoervak Set PIN (PIN-code instellen).
3. Gebruik de numerieke toetsen op het voorpaneel of het toetsenbord op het scherm om de nieuwe
PIN-code in te voeren. Een PIN-code mag uit maximaal 16 cijfers bestaan. Als u klaar bent, drukt u
op Enter of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
4. Ga naar het invoervak Confirm (Bevestigen) en voer de nieuwe PIN-code opnieuw in. Als u klaar
bent, drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
Als de beide PIN-codes gelijk zijn, wordt de PIN-code opgeslagen en meteen in gebruik genomen.
Als ze echter verschillend zijn, wordt een waarschuwing weergegeven. Druk ter bevestiging op
Enter. U keert terug naar het invoervak van de PIN-code waar u de nieuwe PIN-code opnieuw
moet invoeren.
5. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om het opslaan te bevestigen en terug
te keren naar het hoofdmenu.
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Nieuwe gebruiker toevoegen
Alleen de systeembeheerder kan gebruikers toevoegen of verwijderen.
Een gebruiker toevoegen
1. Ga in het menu User (Gebruiker) naar de toets Add User (Gebruiker toevoegen) en druk op Enter of
klik op de linkermuisknop. Het dialoogvenster Add verschijnt. De cursor bevindt zich in het
invoervak User Name (Gebruikersnaam).

Voer de nieuwe gebruikersnaam in met behulp van de alfanumerieke toetsen en druk ter
bevestiging op Enter. Het gebruikersmenu verschijnt, met daarin de nieuwe naam.
Let op: Een nieuwe gebruiker heeft nog geen bewerkingsrechten. Deze moeten afzonderlijk
worden toegewezen.
2. Ga in het menu User (Gebruiker) naar OK. Druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

Bewerkingsrechten wijzigen
Bewerkingsrechten van gebruikers toevoegen of wijzigen
1. Selecteer in het menu User (Gebruiker) de gebruiker die u wilt verwijderen uit de lijst.
2. Selecteer de toets Default Privileges (Standaardprivileges) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Aan de gebruiker worden vervolgens de standaardrechten toegewezen. Met
standaardrechten kunnen gebruikers lokaal afspelen, extern afspelen en logboekingangen
bekijken.
3. Als u meer gedetailleerde gebruikersrechten wilt toewijzen, selecteert u de toets Set Privileges
(Privileges instellen) en drukt u op Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Set Privileges
(Privileges instellen) verschijnt.
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4. U kunt lokale en externe rechten toewijzen aan gebruikers. Zie Tabel 13 op pagina 98 voor het
overzicht. Selecteer elk item dat u wilt toewijzen aan de gebruiker en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om de optie in te schakelen () of uit te schakelen.
5. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om terug te keren naar het
gebruikersmenu. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de wijzigingen op
te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

Een MAC-adres instellen
Het MAC-adres is niet het TVR 40-adres maar het adres van de computer waarmee toegang wordt
verschaft tot de TVR 40. Als u een MAC-adres instelt, kan alleen de computer met het desbetreffende
MAC-adres toegang verkrijgen tot de TVR 40.
Een MAC-adres instellen
1. Voer op de computer na de DOS-opdrachtregel de opdracht “ipconfig” in om het MAC-adres van
de computer (6 bytes) op te vragen.
2. Selecteer Set Privileges (Privileges instellen) in het menu User (Gebruiker) en druk op Enter of klik op
de linkermuisknop. Het submenu Set Privileges (Privileges instellen) verschijnt.
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3. Ga naar de optie MAC Addr. (MAC-adr.) bij User (Gebruiker) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Gebruik het alfanumerieke toetsenbord op het scherm om het MAC-adres in te
voeren.
4. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om terug te keren naar het menu User
(Gebruiker). Selecteer OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de wijzigingen op te
slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

Een gebruiker verwijderen
Alleen de systeembeheerder kan gebruikers toevoegen of verwijderen.
Een gebruiker verwijderen
1. Selecteer in het menu User (Gebruiker) de gebruiker die u wilt verwijderen.
2. Ga naar Delete User (Gebruiker verwijderen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het
dialoogvenster Delete (Verwijderen) verschijnt.
3. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de gebruiker te verwijderen, of
selecteer Cancel (Annuleren) en druk op Enter om de bewerking af te breken. U keert dan terug
naar het menu User (Gebruiker).
4. Druk op OK om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.
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12. Systeem instellingen

In het menu System (Systeem) kunt u de volgende instellingen configureren:


De verwerking van transactiegegevens



Configuratie van RS-232-instellingen



Bijwerken van de firmware



Fabrieksinstellingen herstellen



De TVR 40 opnieuw opstarten



Harde schijf beheren



Logboek weergeven



De TVR 40 opnieuw opstarten



Systeemgegevens bekijken

bevindt zich in het hoofdmenu. Nadat u het pictogram
Het pictogram System (Systeem)
System (Systeem) hebt geselecteerd, verschijnt het volgende scherm:
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Afbeelding 24: Het systeemconfiguratiescherm

Ingevoegde tekst vastleggen
De TVR 40 kan zowel zowel actief als passief tekstinformatie verkrijgen van andere apparaten die zijn
aangesloten via een netwerk of seriële poort. Deze informatie kan vervolgens worden weergegeven
op de live-weergave, worden opgenomen en afgespeeld. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt
voor geldautomaten (ATM’s).
De volgende instructies beschrijven hoe u de instellingen voor verschillende koppelingen naar
geldautomaten en POS kunt configureren. Tot de geldautomaten behoren NCR, DIEBOLD, WINCORNIXDORF, Siemens, OLIVETTI, FUJITSU, Hitachi, enz. en POS-ondersteuning verloopt via GE ProBridge.
Tot de transacties behoren saldoaanvraag, opname, storting, wijziging PIN-code, overmaking, enz.
De TVR 40 staat het vastleggen van vier typen tekstinvoegingen toe. Zie Tabel 15 op pagina 105.
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Tabel 15: Opties voor tekstregistratie
Optie

Beschrijving

Netwerk zoeken

De tekstinvoer (bijvoorbeeld credicardnummers) wordt actief opgehaald via het
netwerk. Voor het instellen van de TVR 40 dient u de volgende gegevens in te voeren:

IP-adres van de geldautomaat


Type geldautomaat



Begin- en eindpositie, lengte en inhoud van het databericht



Begin en eindpositie en lengte van het creditcardnummer



Begin- en eindpositie en lengte van het transactietype



Transactietype (bijvoorbeeld PIN-code wijzigen, storting, opname) en code

De netwerkverbinding is als volgt:

DVR

1. Switch; 2. Bankcentrale; 3. Netwerk; 4. Geldautomaat (ATM)
Op het moment dat de geldautomaat de tekstinvoer verzendt naar de bankcentrale,
worden de gegevenspakketten die via het netwerk worden verzonden door de DVR
opgevangen en geanalyseerd. De TVR 40 voegt de corresponderende tekst vervolgens
in op de live-beelden.
Netwerkontvangen

Voor toekomstig gebruik.

Gegevens ontvangen van de
geldautomaat via de seriële
poort

Voor het instellen van de TVR 40 dient u de volgende gegevens in te voeren:

Type geldautomaat


Transactietype en -code

De netwerkverbinding is als volgt:

De RS-232-poort van de TVR 40 moet worden ingesteld in de transparante
kanaalmodus (zie pagina 85). Op de geldautomaat moet software worden uitgevoerd
om het pasnummer en de transactiecode via de RS-232-poort naar de TVR 40 te
sturen.
Opdracht ontvangen van de
geldautomaat via de seriële
poort

Voor het instellen van de TVR 40 dient u de volgende gegevens in te voeren:

Type geldautomaat


Transactietype en -code

Op de geldautomaat moet software worden uitgevoerd om de opdracht via de RS232-poort te verzenden naar de TVR 40.
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De verwerking van transactiegegevens
De afhandeling van transactiegegevens instellen
1. Ga in het menu System (Systeem) naar de insteltoets Text Insertion (Tekstinvoer) en druk op Enter
of klik op de linkermuisknop. Het submenu Test Insertion (Tekstinvoer) verschijnt.
2. Selecteer een van de vier methoden voor tekstregistratie in de vervolgkeuzelijst (zie Tabel 15).


Netwerk zoeken



String van seriële poort



ATM CMD van seriële poort

 Netwerkontvangen
Welke opties in het menu worden weergegeven is afhankelijk van de geselecteerde methode voor
tekstregistratie.
a. Netwerk zoeken: Ga naar elk van de instellingen en druk op Enter of klik op de linkermuisknop
om de invoermodus te openen. Gebruik het toetsenbord op het scherm of de numerieke
toetsen op het voorpaneel om de waarden in te voeren. Als u klaar bent, drukt u op Enter of
klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
Selecteer OK als u klaar bent en keer terug naar het menu System (Systeem).

b. Netwerkontvangst: Ga naar Local Port (Lokale poort) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om de invoermodus te openen. Gebruik het toetsenbord op het scherm of de
numerieke toetsen op het voorpaneel om de waarden in te voeren. Als u klaar bent, drukt u op
Enter of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
Selecteer OK als u klaar bent en keer terug naar het menu System (Systeem).
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c. Gegevens van de geldautomaat ontvangen via de seriële poort: Ga naar de keuzelijst
Protocol en selecteer de protocolinstelling. GE ProBridge is de standaardinstelling. Gebruik het
toetsenbord op het scherm of de numerieke toetsen op het voorpaneel om de waarden in te
voeren. Als u klaar bent, drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus
te sluiten.
Selecteer OK als u klaar bent en keer terug naar het menu System (Systeem).

d. Opdrachten van de geldautomaat ontvangen via de seriële poort: Selecteer OK en keer
terug naar het menu System (Systeem).

3. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu System (Systeem) hebt aangebracht, gaat u naar
OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu.
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De RS-232-instellingen configureren
De volgende procedure laat zien hoe u de RS-232-instellingen kunt wijzigen in het RS-232-submenu.
De vooringestelde standaardwaarden zijn voor GE ProBridge. De RS-232-instellingen kunnen in elke
volgorde worden gewijzigd.
De RS-232 configureren
1. Ga in het menu System (Systeem) naar het instelvak RS-232 en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Het RS-232-submenu verschijnt.

2. Voer de waarden in voor alle weergegeven RS-232-instellingen: baudsnelheid, databits, stopbits,
pariteit, datatransportbesturing en modus.
Er zijn twee mogelijkheden voor modus: console en tekstinvoer. Voor consolemodus sluit u de RS232-poort aan op de seriële computerpoort voor HyperTerminal-besturing. Voor
tekstinvoermodus sluit u de seriële apparaten zoals geldautomaten of GE ProBridge aan voor POS
(point-of-service)-systemen.
3. Selecteer OK om de wijzigingen te accepteren en terug te keren naar het systeemmenu.
3. Nadat u alle benodigde wijzigingen in het menu System (Systeem) hebt aangebracht, gaat u naar
OK en drukt u op Enter of klikt u op de linkermuisknop om alle wijzigingen op te slaan en terug te
keren naar het hoofdmenu.
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De firmware bijwerken
Tijdens het bijwerken van de firmware blijven alle bestaande instellingen bewaard. Alleen nieuwe
functies worden toegevoegd met standaardinstellingen.
Firmware bijwerken
Opmerking: Als u bijwerkt via de USB-modus, moet u van te voren de muis loskoppelen. U kunt geen gebruik
maken van de muis als u bijwerkt via de USB-poort.

1. Selecteer in het menu System (Systeem) de toets Upgrade (Bijwerken) bij Firmware en druk op
Enter of klik op de linkermuisknop. Het submenu Upgrade (Bijwerken) verschijnt.

2. Selecteer de bijwerkmodus FTP of USB.
3. Als u de modus FTP selecteert, verschijnt het dialoogvenster FTP Upgrade (Bijwerken via FTP). Druk
op Enter of klik op de linkermuisknop om te bevestigen. De TVR 40 maakt via het netwerk een
verbinding met de FTP-server en het firmwarebestand wordt gedownload. Druk op Menu of op de
rechtermuisknop om te annuleren.
Als u de modus USB selecteert, dient u een USB-flashgeheugen aan te sluiten op de TVR 40 en het
firmwarebestand dient zich in de hoofdmap daarvan te bevinden. Druk op Enter of klik op de
linkermuisknop om de upgrade te starten.
Opmerking: De firmware moet vanuit de hoofdmap van het USB-geheugen worden gedownload en het
bestand moet de bestandsnaam “digicap” dragen.

4. Nadat de firmware met succes is bijgewerkt, drukt u op Menu of klikt u op de rechtermuisknop om
terug te keren naar het hoofdmenu.
5. Druk op OK om de TVR 40 opnieuw op te starten.

Standaardinstellingen herstellen
De standaard fabrieksinstellingen herstellen
1. Ga in het menu System (Systeem) naar de knop Restore (Herstellen) naast Factory Defaults
(Fabrieksinstellingen) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het dialoogvenster met
fabrieksinstellingen verschijnt.
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2. Selecteer OK. Het systeem wordt automatisch opnieuw opgestart.
Let op: Als de TVR 40 tijdens het opstarten veel lawaai maakt, controleert u of de videostandaard
in het menu Display (Beeld) correct is ingesteld op PAL (standaard).

De harde schijf beheren
De harde schijf beheren
1. Ga in het menu System (Systeem) naar de knop Manage (Beheren) naast Disk Tools
(Schijfhulpprogramma’s) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Het menu Hard Disk (Harde
schijf) verschijnt.

2. De status van de harde schijf controleren
a. Ga naar de keuzelijst HDD (Harde schijf) en selecteer de gewenste harde schijf. De volgende
informatie over de harde schijf wordt weergegeven:





De capaciteit
De beschikbare vrije ruimte
Niet-actief
De conditiestatus

b. Selecteer Done (Gereed) als u klaar bent om terug te keren naar het menu System (Systeem).
3. De harde schijf formatteren
Let op: Voordat u de harde schijf formatteert, dient u alle opnames te stoppen. Nadat het
formatteren is voltooid, dient u de TVR 40 opnieuw op te starten. Anders zal de eenheid niet goed
werken.
a. Ga naar de keuzelijst HDD (Harde schijf) en selecteer de gewenste harde schijf.
b. Ga naar de knop HSS Format (Harde schijf formatteren) en druk op Enter of klik op de
linkermuisknop. Er verschijnt een dialoogvenster waarin te zien is dat de formattering wordt
uitgevoerd.
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c. Wanneer de formattering is voltooid, selecteert u OK. Het menu Hard Disk (Harde schijf)
verschijnt.
b. Selecteer Done (Gereed) om terug te keren naar het menu System (Systeem).
4. Druk op Menu om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

Systeemlogboeken weergeven
De logboekingangen van de TVR 40 bekijken
U kunt het logboek doorzoeken op:


Opties. Er zijn vier logboekopties: All (Alle), Category & Time (Categorie & Tijd), Time (Tijd) en
Category (Categorie).



Hoofdinformatietypen. Er zijn vier hoofdinformatietypen: All (Alle), Alarm, Notification (Melding) en
Operation (Bediening)



Subinformatietypen. Er zijn een aantal verschillende typen subinformatie, afhankelijk van het
geselecteerde hoofdtype. Zie Tabel 16.
Tabel 16: Subinformatietypen per hoofdtype



Hoofdinformatietypen

Subinformatietypen

All (Alle)

All (Alle)

Alarm

All, ViewTamper Stop,ViewTamper Start, MotDetStop, MotDetStart, Alarm Out,
Alarm In

Notification (Melding)

All, DCDLost, IP Conflict, HardDiskFull, HardDiskError, IllegalAccess

Bediening

All, SaveToSATADISK, EndSaveToSATADISK, EndSaveToIDECDRW,
EndSaveToUSBCDRW, EndSaveToUSBHD, EndSaveToUSBDISKK, change,
Altered, File End Time, File Start Time, Net PTZ, Net Time Play, Net File Play,
Net Upgrade, BiComStop, BiComStart, Net Reboot, Alert Off, Alert On,
NetGetStatus, NetGetConfig, NetGetPara, NetStopTrans, NetStartTrans,
NetStopRecord, NetLogout, NetLogin, LocalFileCopy, LocalUpgrade,
Panel Set Time, PanelPTZ, LocalStopRec, LocalStartRec, PanelTimePaly,
PanelConfig, PanelLogout, PanelLogin, AbnormalShut, Shutdown, PowerOn

Datum en tijd. Logboeken kunnen worden doorzocht op datum, alsmede op de begin- en
eindtijden van opnamen.
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1. Selecteer in het menu System (Systeem) het invoervak View Log (Logboek weergeven) en druk op
Enterof klik op de linkermuisknop. Het menu View Log (Logboek weergeven) verschijnt.

2. De standaard logboekopties bekijken
Druk in het menu View log (Logboek weergeven) op Enter of klik op de linkermuisknop. De
resultaten worden in het onderstaande venster weergegeven.
3. De zoekopdracht instellen op type
a. Ga in het menu View Log (Logboek weergeven) naar de keuzelijst Search by (Zoeken op) en
selecteer een van de vier opties: All (Alle), Category & Time (Categorie & Tijd), Time (Tijd) en
Category (Categorie).
Opmerking: Indien de opties All (Alle) of Time (Tijd) zijn geselecteerd, zijn de opties voor hoofd- en
subtype niet beschikbaar.

b. Ga naar de keuzelijst Main Type (Hoofdtype) en selecteer een van de weergegeven typen.
c. Ga naar de keuzelijst Sub Type (Subtype) en selecteer een van de weergegeven typen.
4. De zoekopdracht instellen op datum en tijd
a. Ga in het menu View Log (Logboek weergeven) naar het invoervak Start Time (Begintijd) en
druk op Enter of klik op de linkermuisknop. Gebruik het toetsenbord op het scherm of de
numerieke toetsen op het voorpaneel om de waarden in te voeren. Als u klaar bent, drukt u op
Enter of klikt u op de linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
Opmerking: De tijd wordt weergegeven in 24-uursnotatie.

b. Ga naar het invoervak End Time (Eindtijd) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
invoermodus te activeren. Gebruik het toetsenbord op het scherm of de numerieke toetsen op
het voorpaneel om de waarden in te voeren. Als u klaar bent, drukt u op Enter of klikt u op de
linkermuisknop om de invoermodus te sluiten.
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5. Zoeken naar logboeken
Ga naar de knop Search Log (Logboek zoeken) en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om de
zoekbewerking te starten.
Wanneer de zoekopdracht is voltooid, laat de TVR 40 alle overeenkomstige logboekgegevens zien
in het onderstaande venster.
6. Als u meer informatie over de logboeken wilt zien, zoals lokale of externe gebruikers, selecteert u
Expand Details (Details uitvouwen). Selecteer nogmaals om het oorspronkelijke venster weer te
geven.
7. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om terug te keren naar het menu
System (Systeem).
8. Druk op OK om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdmenu.

De TVR 40 opnieuw opstarten
De TVR 40 opnieuw opstarten
1. Ga in het menu System (Systeem) naar het invoervak Reboot TVR (TVR opnieuw opstarten) en druk
op Enter of klik op de linkermuisknop. Het systeem wordt meteen opnieuw opgestart.

Systeemgegevens weergeven
De TVR 40-systeemgegevens weergeven
1. Ga in het menu System (Systeem) naar het invoervak System View (Systeemweergave) en druk op
Enter of klik op de linkermuisknop. Het menu System View (Systeemweergave) verschijnt.

2. Ga naar OK en druk op Enter of klik op de linkermuisknop om terug te keren naar het menu
System (Systeem).
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3. Druk op Menu of op de rechtermuisknop om terug te keren naar het hoofdmenu.

TruVision DVR 40 Gebruikershandleiding

115

13. Problemen oplossen en
ondersteuning

In dit gedeelte vindt u informatie om diverse problemen te analyseren en op te lossen die zich tijdens
de configuratie of het gebruik van het product van GE Security kunnen voordoen. U vindt hier
bovendien de contactgegevens voor de technische dienst indien u hulp nodig heeft.

Problemen met het systeem oplossen
Probleem

Mogelijke oorzaken

Aan/Uit-lampje op het voorpaneel gaat
niet branden wanneer de TVR 40 wordt
ingeschakeld en de ventilator werkt niet.

 De TVR 40 is niet aangesloten op de voedingsbron. Controleer of de
voedingskabel op de TVR 40 is aangesloten.

De voedingskabel is aangesloten en de
aan-/uitschakelaar is ingeschakeld. Het
Aan-lampje op het voorpaneel brandt
groen, maar de ventilator werkt niet.

 De aan-/uitschakelaar op het voorpaneel werkt niet.

De TVR 40 start telkens opnieuw op
nadat deze is ingeschakeld, en elke tien
seconden is een geluidssignaal
hoorbaar.

 Er is een upgrade uitgevoerd met verkeerde firmware.

Tijdens het gebruik van VOUT verschijnt
geen beeld op het beeldscherm terwijl
de TVR 40 is ingeschakeld.

 De beeldschermkabel is beschadigd. Controleer de kabel.

Het systeem kan de harde schijf niet
vinden tijdens het opnieuw opstarten.

 De TVR 40 is niet ingeschakeld. Controleer of de aan-/uitschakelaar op
het achterpaneel is ingeschakeld.
 De ventilator is defect. De TVR 40 moet worden opgestuurd ter reparatie.
Neem contact op met de leverancier.
 De TVR 40 vertoont hardwareproblemen en moet worden opgestuurd ter
reparatie.
Neem contact op met de leverancier.
 De TVR 40 vertoont hardwareproblemen. Neem contact op met de
leverancier.
 De kabel van de harde schijf is beschadigd.
 De voedingskabel van de harde schijf is niet aangesloten.
 De harde schijf is beschadigd.
Neem contact op met de leverancier.

HyperTerminal-interface reageert niet.

 De baudsnelheden op de TVR 40 en de computer komen niet overeen.
 De RS-232-kabel is beschadigd.
 De seriële poort van de computer is defect.
 De RS-232-poort van de DVR is defect.
Neem contact op met de leverancier.

De TVR 40 kan de PTZ niet besturen via
de RS-485-poort.

 De RS-485-kabel is niet goed aangesloten of defect. Controleer de kabel.
 PTZ-parameterfout. De PTZ-instellingen zijn incorrect en moeten worden
gecontroleerd.
 De RS-485-poort van de TVR 40 is defect. Neem contact op met de
leverancier.
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De clientsoftware kan de live-beelden
van de TVR 40 niet weergeven.

 Netwerkfout. Neem contact op met uw IT-beheerder.
 De DVR is niet correct geconfigureerd (bijvoorbeeld onjuist IP-adres,
poortnummer, gebruikersnaam, PIN-code, enz.).
 Oude versie van de clientsoftware. Neem contact op met de leverancier.

Contact opnemen met de technische dienst
Neem voor hulp bij het installeren, onderhouden en oplossen van problemen contact op met uw
plaatselijke leverancier
Ons webadres is: www.gesecurity.eu
Opmerking: Wanneer u de technische dienst belt, dient u ervoor te zorgen dat u zich bij de apparatuur bevindt.
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Bijlage 1: Specificaties

Beeldcompressie

MPEG-4AVC (H.264)

Resolutie bij live-weergave

PAL: 704 x 576,
NTSC: 704 x 480

Resolutie bij afspelen

QCIF/CIF/2CIF/4CIF

Videosignaal

4/8/16

Aansluiting video-ingang

BNC (elektrisch niveau: 1,0 Vp-p, weerstand: 75 Ω)
Monitor A: Eén monitor A-multiscreenuitgang, BNC-connector,
NTSC/EIA- of PAL/CCIR-compatibel

Video-uitgang

VGA: dezelfde weergave-inhoud als monitor A
Monitor B: Eén monitor B-multiscreenuitgang, BNC-connector,
NTSC/EIA- of PAL/CCIR-compatibel

Framesnelheid

PAL: 0,0625—25 frames/sec, NTSC: 0,0625—30 frames/sec

Streamtype

Video/Video&Audio

Max. bitsnelheid

32 kbps-2 Mbps, zelfgedefinieerd

Audio-ingang

4/8/16

Aansluiting audio-ingang

BNC (lineair elektrisch niveau, weerstand: 1 kΩ)

Audio-uitgang

1 kanaal, BNC (lineair elektrisch niveau, weerstand: 600 Ω)

Geluidscompressie

Ogg Vorbis

Geluidscompressieverhouding

16 Kbps

Bidirectionele audio

1 kanaal, BNC (lineair elektrisch niveau, weerstand: 1 kΩ)
1 RS-232 seriële poort RJ45
1 RJ-485 : schroefaansluitstrook

Communicatie-aansluiting

1 netwerkpoort: 10M/100M zelfregelende Ethernet-aansluiting
1 e-SATA-poort
1 USB-poort

VGA-aansluiting

1 VGA-interface (max. 1280*1024@60 Hz).

Externe alarmingang

4, 8 of 16 alarmingangen: programmeerbare NO/NC

Alarmuitgang

4 alarmuitgangen: Form C-alarmrelais

Voedingseenheid

90 tot 135 VAC of 180 tot 265 VAC, 47 tot 63 Hz

Stroomverbruik

20 tot 42 W (zonder harde schijf)

Omgevingstemperatuur

-10 tot +50°C

Relatieve luchtvochtigheid

10 tot 90%

Size (Formaat)

Standaard 450 x 450 x 95 mm

Gewicht

≤8,5 kg (zonder harde schijf)

Opmerking:

PAL: 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 288 (2CIF), 704 x 576 (4CIF);
NTSC: 176 x 120 (QCIF), 352 x 240 (CIF), 704 x 240 (2CIF), 704 x 480 (4CIF).
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Index

Achterpaneel
aansluitingen, 3
ADM
configuratie, 65
Afspelen
alle bestanden afspelen, 26
geselecteerd bestand afspelen, 26
statusbalk, 23
zoeken naar bestanden, 26
zoeken naar opgenomen bestanden, 25
Alarmen
beelduitval, 60
externe alarmingang instellen, 82
externe alarmuitgang instellen, 85
handmatig bevestigen, 34
meldingen instellen, 87
sabotagealarm, 58
Apparaat-ID
configureren, 41
Apparaten koppelen via een netwerk, 104
Archiveren van opnamen
alle gevonden bestanden archiveren, 28
automatische back-up van bestanden, 30
beschrijving, 27
handmatig bestanden selecteren voor
archivering, 28
snel archiveren, 28
specifieke incidenten in een bestand
archiveren, 29
Autopan
start/stop, 33
Back-up van bestanden
automatisch, 30
Bediendeel
domecamera aansluiten op DVR, 5
Beeldinstellingen
configuratie, 40
Beeldstandaard

wijzigen, 42
Beelduitval
alarm instellen, 60
Bewegingsdetectie
configureren, 51
gevoeligheid, 52
Bitsnelheid
maximum bitsnelheid selecteren, 67
Camera-instellingen
helderheid en contrast, 49
weergegeven tijd en datum, 50
Cameranaam
instellen, 48
positite op het scherm, 48
Camerastatuspictogrammen op het scherm
opname/alarm-status, 18
Datum en tijd
instelling, 43
DDNS, 78
De TVR 40 inschakelen, 17
De TVR 40 uitschakelen, 37
Draadloze afstandsbediening
beschrijving van de toetsen, 13
gebruiken, 13
DVR opnieuw opstarten, 113
Dwell-tijdinstelling, 44
E-mailkennisgeving
instellen, 73
Externe alarmingang
instellen, 82
schema voor alarmverwerking, 82
Externe alarmuitgang
instellen, 85
F1/F2-toetsen
bewegingsdetectiezones selecteren, 52
privacymaskerzones selecteren, 56
voor het archiveren van opnamen, 28
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voor het archiveren van specifieke
incidenten in een opname, 29
weergegeven tijdnotatie selecteren met FI,
50
Firmware
bijwerken, 109
Framesnelheid
opname, 67
Gebruikers beheren
bewerkingsrechten van de gebruiker
wijzigen, 100
een gebruiker verwijderen, 102
een MAC-adres instellen, 101
nieuwe gebruiker toevoegen, 100
omschrijving bedieningsrechten, 98
PIN-codes wijzigen, 99
standaard PIN-codes, 98
Geldautomaat
verbinding met geldautomaten, 104
Geldautomaten
opties voor tekstregistratie, 105
Geluidsopname, 67
Handmatig beelden opnemen, 22
Handmatig een alarm bevestigen, 34
Handmatig opnemen, 22
Het TVK-505U-bediendeel aansluiten, 7
Hoofdmenu
beschrijving, 34
menu's openen, 35
navigeren in menu's, 36
IP-instellingen, 75
Live-weergavemodus
beschrijving, 18
camera's handmatig één voor één bekijken,
21
multiscreenweergave, 20
volledige schermweergave, 20
Lokale bewaking
alarm bij beelduitval, 60
externe alarmuitgang instellen, 85
weergave sabotagealarm, 58
Menu
transparantie wijzigen, 43
Muis
gebruiken, 14
Multiscreen, 44
Multiscreenweergave, 20
Netwerinstellingen

120

DDNS, 78
Netwerk zoeken, 105
Netwerkinstellingen
IP-adres en poortnummer externe host, 75
IP-adres voor multicast, 75
PPPoE-inbelinstellingen, 77
verbinding met ADSL, 77
Netwerktype
IP-adres

definiëren, 72
NTSC/PAL
wijzigen, 42
Opname-instellingen
alarmgebeurtenissen, 66
beeld en geluid opnemen, 67
cameraresolutie, 67
configuratie, 64, 72
framesnelheid, 67
harde schijf, 64
maximum bitsnelheid, 67
naopnametijd voor alarmdetectie, 69
normale gebeurtenissen, 66
Opnameschema
instellen, 68
PIN-codes
aanmelden, 18
standaard PIN-codes, 98
PIN-codes instellen, 41
Privacymaskers
instellen, 56
PTZ
voorkeuzetraject instellen, 93
PTZ-camera's
bedienen, 31
domecamera aansluiten op DVR, 5
protocollen, 90
PTZ-instellingen wijzigen, 90
PTZ-schaduwtrajecten, 33
PTZ-voorkeuzenummers, 33
voorkeuzenummers configureren, 92
voorkeuzeposities traject, 93
PTZ-schaduwtrajecten, 33
instellen, 94
PTZ-voorkeuzenummers, 33
RS-232-instellingen
configureren, 108
Sabotagealarm
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antwoordtype instellen, 59
weergave-instellingen, 58
Schaduwtraject
beschrijving, 90
Schijfbeheer
formatteren, 110
harde schijf beheren, 110
harde schijf formatteren, 110
status harde schijf, 110
Standaard fabrieksinstellingen
herstellen, 109
Statusbalk
weergeven in de live-weergavemodus, 41
Statusbalk live-weergavemodus
activeren/deactiveren, 20
Systeembeheerderrechten, 99
Systeembeveiliging
bewerkingsrechten van de gebruiker
wijzigen, 100
gebruikers verwijderen, 99, 102
nieuwe gebruikers toevoegen, 100
PIN-codes aanmaken, 99
PIN-codes verwijderen, 99
Systeemlogboeken
weergeven, 111
System, 113
Taal
wijzigen, 40
Tijd en datum
instelling, 43
Time-out menu
instellen, 42
Toetsklik
uitschakelen, 12
Transactiegegevens
configuratie, 106
VGA-resolutie
configuratie, 43
Video-opname, 67
Videoresolutie
wijzigen, 42
Volledige schermweergave
live-weergavemodus, 20
Voorkeuze
beschrijving, 90
Voorpaneel
beschrijving van de toetsen, 10
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Wachtwoord
instelling, 41
Wachtwoorden
gebruikerswachtwoorden wijzigen, 99
nieuwe gebruikers toevoegen, 98
standaard wachtwoord, 98

