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De producten van Bascom zijn ontworpen en getest om te voldoen aan strenge veiligheidseisen. Neem 

de onderstaande instructies zorgvuldig door, voordat u het product in gebruik neemt en raadpleeg, 

indien nodig, nogmaals de instructies. Zo kunt u ervoor zorgen dat u het product altijd op een veilige 

manier gebruikt. 

 Tijdens het aansluiten van het product dient u de bedieningsinstructies nauwke  

 urig te volgen.

 Houd alle onderdelen van het product buiten bereik van kinderen.

 Zorg ervoor dat u het product niet schudt, of laat vallen. Een ruige behandeling   

 van het product kan de interne elektronica en fijne mechaniek(en) beschadigen.

 Zorg ervoor dat u altijd de meegeleverde netvoedingen gebruikt om het product   

 van stroom te voorzien. 

 Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren.

 Reinig alleen de buitenkant van het product, en doe dit met een zachte, droge doek. 

 Zorg ervoor dat u het product loskoppelt van een spanningsbron, alvorens u het reinigt. 

 Gebruik tijdens de schoonmaak van het product geen agressieve oplosmiddelen,   

 chemicaliën, of sterk geconcentreerde reinigingsmiddelen.

 Neem contact op met uw leverancier indien u twijfels heeft omtrent de bedien  

 ingswijze, de veiligheid, of het aansluiten van dit product.

Helpcentrum

Heeft u vragen omtrent uw camerasysteem? Bezoek dan ons helpcentrum. Hier vindt u de meest 

recente artikelen waarin wordt beschreven hoe u uw systeem bedient.

Ga naar: www.bascom.support

Veiligheidsinstructies

Hierbij verklaart Bascom dat het product in overeenstemming is met de essentiële voorwaarden en 

andere relevante bepalingen van de richtlijnen zoals gesteld in artikel 2004/108/EC, 2006/95/EC en 

2011/65/EU. Een kopie van deze conformiteitsverklaring vindt u op onze website: 

www.bascom-cameras.com/conformity/.

Conformiteitsverklaring
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Pakketinhoud

Uw pakket bevat de volgende artikelen:

RECORDER

NETWERKKABEL

VOEDING

USB-MUIS

HDMI-KABEL
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Productoverzicht

ITEM INDICATOR OPMERKING Functie & Beschrijving

1

2

Stroomindicator

USB

PWR

Voorpaneel

Wanneer het "groene" indicatorlampje brandt, wordt de 
recorder van stroom voorzien.

USB-poort

Achterpaneel  (alleen ter referentie)

Verbind met de bijgeleverde voeding

In/uitschakelen van de stroom

Verbind met externe sensor of alarmtoestel

Uitvoer audiosignaal, RCA-interface

Verbind met een monitor met VGA-poort

Verbind met een monitor met HDMI-poort

Verbind met USB-apparaten, zoals een USB-muis

Verbind met internet / router / netwerk

Verbind camera('s) – PoE ondersteuning

ITEM POORT AANSLUITMETHODE

Stroomaansluiting

Stroomschakelaar

Sensor/Alarm

Audio uitgang

VGA-poort

HDMI-poort

USB-poort

INTERNET-poort

LAN-poort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3

2

4 5 6 7 8 9
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1. Linkermuisknop:

          Klik om menu-opties te selecteren.

          Dubbelklik tijdens de split-screen live-weergave op een kanaal om deze in de volledige                      

          schermmodus te bekijken. Dubbelklik nogmaals op het kanaal om terug te keren naar de   

          split-screen-weergave.

          Klik en houd de muisknop ingedrukt tijdens de split-screen-weergave om de schuifregelaars aan                                

          te passen.

2. Rechtermuisknop:

          Klik één keer om de Taakbalk op het live-weergavescherm te openen.

          Wordt binnen menu's gebruikt om terug te keren / menu's af te sluiten.

3.  Scrollwiel:

           Wordt gebruikt om omhoog / omlaag te scrollen door de inhoud van een menu.

           In volledige schermmodus scrollt u omhoog om in te zoomen en omlaag om uit te zoomen.

Hoofdstuk 1: Het Systeem bedienen

1.1 BEDIENING VAN DE MUIS

21

3
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1.2 BEDIENING VAN HET VIRTUELE TOETSENBORD

Wanneer u gegevens moet invoeren, verschijnt het virtuele toetsenbord automatisch op uw scherm.

Klik hier om hoofdletters te gebruiken en overige leestekens te bekijken

Verplaatst de cursor naar rechts

Verplaatst de cursor naar links

Klik hier om een karakter te verwijderen

Klik hier om de invoer

te bevestigen

1.3 WACHTWOORD

Wanneer u het systeem voor het eerst in gebruik neemt, moet u uw eigen wachtwoord instellen. 

Zorg ervoor dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord opschrijft en op een veilige plek bewaart. 
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Taal: Selecteer uw taal.

Nieuwe Admin-naam: Stel uw Admin-gebruikersnaam in. 

Nieuw Admin-wachtwoord: Stel uw wachtwoord in. Het wachtwoord moet bestaan uit 8 tot 17 

karakters.

Bevestig wachtwoord: Bevestig uw eerdere wachtwoord, door het opnieuw in te voeren.

Klik op Toepassen om uw instellingen te bevestigen en het loginscherm te openen. Voer uw 

gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op Inloggen.

OPMERKING: Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kun u niet inloggen op het systeem. Neem in 

dit geval contact op met uw leverancier, zodat u het wachtwoord kunt resetten.
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Hoofdstuk 2: Live-weergave en Menu's

2.1 SCHERMOVERZICHT LIVE-WEERGAVE

Statusiconen

 Dit icoon geeft aan dat het systeem aan het opnemen is.

 Dit icoon verschijnt wanneer de camera beweging heeft gedetecteerd. 

 Dit icoon geeft aan dat een externe I/O-alarmmelding actief is.

 Dit icoon geeft aan dat er een fout heeft plaatsgevonden op de HDD.

 Dit icoon geeft aan dat de HDD niet geformatteerd is.

 Dit icoon geeft aan dat de HDD vol is. 

 Dit icoon geeft aan dat de HDD is ingesteld op alleen-lezen. 

Geen Camera: Klik hier om het Zoomlens-configuratiescherm te openen.

Decoderen Mislukt: Het systeem ondersteunt deze compressie-standaard niet, wijzig de compressie-

standaard naar H.264.

 Klik hier om het Snel toevoegen-menu te openen. Vanuit hier kunt u een camera toevoegen.

 Klik hier om de huidige camera te bewerken.

Cameranaam Statusiconen

Datum & TijdTaakbalk
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 Klik hier om direct een handmatige opname van het kanaal te starten. Wanneer deze   

 handmatige opname bezig is, zal dit icoon rood zijn. Klik nogmaals op het icoon om de   

 handmatige opname te stoppen.

 Klik hier om een snapshot te maken van het huidige camerabeeld. Om gebruik te maken van  

 deze optie, moet de functie "Handmatig snapshot" zijn geactiveerd.

 Klik hier om de laatste 5 minuten van de opname van dit kanaal af te spelen.

 Klik hier om het Zoomlens-configuratiescherm te openen.

 Klik hier om in te zoomen op het kanaal. Wanneer het   -icoon verschijnt, klikt en houdt u de  

 linkermuisknop ingedrukt en sleept u de aanwijzer naar het gebied waarop u wilt inzoomen.

 Klik hier om de afbeeldingskleuren van het kanaal te wijzigen. U kunt hier de TINT,    

 HELDERHEID, CONTRAST & VERZADIGING van de afbeelding aanpassen.

 Klik hier om binnen de stream van de live-weergave te schakelen tussen HD en SD. HD is de  

 live-weergave van de mainstream, SD is de live-weergave van de substream.

 Klik hier om kanalen opeenvolgend te bekijken.

 Snelle weergave. Hier kunt u kiezen of u de laatste opname van alle kanalen vanaf het begin  

 van de dag, of de afgelopen 5s, 10s, 30s, 1m of 5m wilt afspelen. 

 Dit icoon verschijnt wanneer er geen verbinding is met het netwerk. 

 Klik hier om het Startmenu te openen.

       Klik hier om een andere layout voor de live-weergave te selecteren.

 Klik hier om meer layouts voor de live-weergave te selecteren.

2.1.2 Taakbalk

2.1.1 Camera Quick Toolbar

Binnen de live-weergave klikt u met de linkermuisknop op een verbonden camera, om zo de Camera 

Quick-Toolbar te weergeven.
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2.1.3 Zoomlens instellen

Als uw camera een zoomlens heeft, kunt u deze functie gebruiken om in of uit te zoomen. U hoeft enkel 

de zoom in te stellen om de kijkhoek van de camera aan te passen. De zoom-camera’s zijn voorzien van 

autofocus en stellen vervolgens automatisch scherp.  

1) Klik met de linkermuisknop een kanaal aan op de live-weergave om de Camera Quick Toolbar te 

openen en kies het icoon          .

2) Het besturingsscherm van de zoomlens wordt weergegeven.

Nr. ICOON ITEM BESCHRIJVING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kanaal

Cruise

UTC Menu

Snelheid

Pointer panel

Zoom

Focus

Iris

PRESET

Totaal

Nr.

Tijd

Klik om een camerakanaal te selecteren.

N/A

N/A

Pas snelheid aan

N/A

Klik om in/uit te zoomen

Klik om focus aan te passen

Klik om de diafragma-instelling aan te passen

N/A

N/A

N/A

N/A

Snelheid

- ZOOM +

- FOCUS +

- IRIS +

Totaal

Nr.

Tijd
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2.1.4 Startmenu

Binnen het Startmenu kunt u wisselen van gebruiker, opgenomen video's afspelen, instellingen 

aanpassen, het scherm vergrendelen en ontgrendelen, afsluiten, opnieuw opstarten en het systeem 

uitloggen.

Wissel van gebruiker

Systeeminstellingen

Vergrendel & ontgrendel het scherm

Afsluiten, opnieuw opstarten & uitloggen van het systeem

Zoek binnen opgenomen Video's

2.1.4.1 Het Scherm Vergrendelen en Ontgrendelen

Wanneer het menu gedurende 1 minuut niet wordt gebruikt, zal 

het scherm worden vergrendeld ter bescherming tegen 

ongeautoriseerd gebruik.

Indien gewenst, kunt u het scherm ook handmatig vergrendelen. 

Om dit te doen gaat u naar het Startmenu en klikt u op het Lock 

Screen-icoon          om het systeem direct te vergrendelen.

Wanneer het systeem vergrendeld is, klikt u op het Unlock-icoon      

          om het te ontgrendelen voor verder gebruik.

Nr. ICOON ITEM BESCHRIJVING

11

12

13

14

Opslaan

Instellen

Wissen

Ga naar

N/A

N/A

N/A

N/A

Opslaan
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2.1.4.2  Afsluiten

Klik op de Afsluiten-knop in het Startmenu en maak een keuze uit de mogelijke acties. Klik vervolgens 

op de OK-knop. Het systeem vereist het Admin-wachtwoord ter verificatie. Er verschijnt een bericht 

dat vraagt wat wilt u doen.

Als u ervoor kiest om het systeem uit te loggen, (via de optie Uitloggen) dan zal het live-weergavescherm 

verdwijnen. U zult opnieuw moeten inloggen voor verder gebruik van het systeem.
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Hoofdstuk 3: Instellingen

3.1. CAMERA’S

Binnen dit menu kunt u de camera-instellingen wijzigen.

U kunt de instellingen voor Camera's, Opnames, Triggers, Netwerk, HDD en het Systeem wijzigen via 

de optie Startmenu     Instellingen.

3.1.1. Beheer
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Klik op Zoeken om camera's binnen het lokale netwerk te zoeken, klik op Toevoegen om afzonderlijke 

camera's toe te voegen, klik op Alles toevoegen om alle camera's toe te voegen. 

3.1.2 Protocolbeheer

Klik op de Zoeken-knop om camera's te zoeken en selecteer vervolgens een camera uit de lijst.

IP Adres/Domein: IP-adres of domeinnaam van de camera.

Alias: Naam van de camera.

Positie: Positie waar de cameranaam weergegeven moet worden.

Poort: De poort van de camera.

Protocol: Kies via het drop-downmenu het bijbehorende cameraprotocol.

Gebruikersnaam: Gebruikersnaam voor de camera.

Wachtwoord: Wachtwoord voor de camera.

Verbind Kanaal: Kies een systeemkanaal waarmee u de camera wilt verbinden.

Auto Add: De toegevoegde camera kan geen verbinding maken wanneer het IP-adres zich 

niet binnen hetzelfde netwerksegment bevindt. Via deze functie kunt u opnieuw een IP-adres 

toewijzen aan alle camera's.

Kanaal Verwijderen: Kies één of meer toevoegde camera's en klik vervolgens op de knop om 

deze te verwijderen.

Via Protocolmanagement, kunt u uw eigen RTSP-protocol voor uw cameraverbinding bewerken.
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Aangepast Protocol: Het systeem ondersteunt maximaal 10 aangepaste protocolopties.

Protocolnaam: Gebruik deze optie om uw aangepaste protocol een naam te geven.

Activeer Substream: Vink dit keuzevakje aan om de Substream wilt activeren.

Type: Alleen RTSP.

Poort: Voer de RTSP-poort van uw camera in.

Pad naar Bronnen: Voer het RTSP-adres van uw camera in.

3.1.3 Algemene Instellingen

In dit menu kunt u de algemene camera-instellingen beheren.

Camera’s: Laat de kanaalnaam zien.

Setup: Klik op het         icoon om de instellingen aan te passen.
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Kies een kanaal om te configureren

Geef de camera een naam

Het datumformaat voor de camera

Het tijdformaat voor de camera

De verversingssnelheid van de camera

N/A

N/A

Pas de tint van het beeld aan

Pas de helderheid van het beeld aan

Pas het contrast van het beeld aan

Pas de verzadiging van het beeld aan

Klik op Resetten om de standaardinstellingen te laden, 

klik op Toepassen om de instellingen op te slaan, klik op

de rechtermuisknop om de instellingen te sluiten.

Vink aan indien u het live-beeld van dit kanaal wilt 
verbergen
Vink aan om cameranaam op het live-weergavescherm 
te laten zien
Vink aan om de systeemtijd op het live-weergavescherm
te laten zien

3.1.4 Beeldinstellingen

Via dit menu kunt u de beeldinstellingen van uw camera aanpassen.

Kanaal: De kanaalnaam.

Setup: Klik op het        -icoon om de instellingen aan te passen.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kies een kanaal om aan te passen

Selecteer de gewenste ingebouwde IR-cut filtermodus om er zeker van tezijn dat de camera in 

zowel dag- als nachtlicht werkt.

Stel de vertragingstijd van de IR-cut schakeling in

Vink aan om de functie "Verticaal spiegelen” en "Horizontaal spiegelen" te activeren

Stel de draaihoek in

Tegenlicht-compensatie (de)activeren

Kies het niveau voor tegenlichtcompensatie

3d-ruisreductie (de)activeren

Stel het niveau voor 3d-ruisreductie in

Kies 'Activeer' om de helderheid en contrast van de video automatisch aan te passen naar felle 

lichtbronnen en donkere opname-omgevingen

Stel het WDR-niveau in

Automatische Sterkteregeling

Stel de witbalans in

Stel de sluitermodus in

Stel de belichtingstijd van de camera in

Gebruik deze modus in mistige omgevingen om de videokwaliteit te verbeteren

1

2

5

7

9

10

11

12

13

15

14

16

3

4

6

8
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3.1.5 Bewegingsdetectie

In dit menu kunt u de instelling voor bewegingsdetectie aanpassen. Wanneer er beweging is 

gedetecteerd door één of meerdere camera's, kan het systeem u een waarschuwing sturen in de vorm 

van een e-mail met daarin een afbeelding en / of een pushbericht naar een app op uw mobiel.

Gebied van bewegingsdetectie:

Standaard is het gehele scherm gemarkeerd (de rode blokken) voor bewegingsdetectie. 

Indien u bewegingsdetectie wilt uitschakelen in een bepaald gebied, klikt u op de "grid cursor" 

en sleept u met de muis om het gebied te markeren als transparante blokken. Nadat u hiermee 

klaar bent, klikt u op de rechtermuisknop om terug te keren en klikt u op Opslaan om uw 

huidige gebiedsinstelling te activeren.

Setup: Klik op het         icoon om de instellingen aan te passen.
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3.1.6 Privacy

Via dit menu kunt u privacyzone(s) creëren, voor het geval u bepaalde gebieden van uw afbeelding 

deels wilt afschermen. U kunt maximaal 4 privacyzones instellen, in ieder gewenst formaat en op 

iedere gewenste locatie binnen het camerabeeld. Activeer de Privacy Zone-functie en selecteer het 

aantal zones dat u nodig hebt. De zone(s) verschijnt / verschijnen als een 'rood kader'. Klik op de rand 

van het rode kader en sleep het naar het gewenste formaat om een privacyzone af te bakenen. 

Activeer: Bewegingsdetectie (de)activeren

Gevoeligheid: Stel het gevoeligheidsniveau in. Niveau 1 is het laagste niveau en niveau 8 is het 

hoogst mogelijke.

OPMERKING: Het gebied dat u als privacyzone instelt is niet zichtbaar binnen de live-weergave & 

lopende video-opnames.
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3.2.1 Streams

Via dit menu kunt u verschillende video-streams instellen. Mainstream geeft in grote lijnen aan in wat 

voor videokwaliteit de opnames zullen worden opgeslagen op de HDD; Substream geeft aan wat de 

videokwaliteit zal zijn wanneer de opnames van afstand worden bekeken; Mobilestream geeft aan wat 

de videokwaliteit zal zijn, wanneer de opnames via mobiele apparaten of via toegang op afstand 

worden bekeken. 

Resolutie: Deze parameter geeft de grootte van het opgenomen beeld aan.

FPS: Deze parameter geeft het aantal frames per seconde (FPS) aan, waarmee het systeem 

opneemt.

Video coderings-type: H.265 is de standaardinstelling, de H.264-standaard dient ter 

ondersteuning van oudere camera's.

Bitrate-beheer: Selecteer het bitrateniveau. Voor een simpel beeld, zoals een grijze muur, is 

een constante bitrate (CBR) geschikt. Voor complexere situaties, zoals een drukke 

winkelstraat, is een variabele bitrate (VBR) geschikter.

Bitrate-Modus: Indien u de bitrate zelf wilt instellen, kiest u voor de modus Gebruikersgedefinieerd. 

Indien u een van tevoren ingestelde bitrate wilt gebruiken, kiest u de modus Vooraf gedefinieerd .

Bitrate: Deze parameter komt overeen met de snelheid die het systeem gebruikt om 

videogegevens op te slaan. Opnames die worden gecodeerd met een hogere bitrate zullen 

van betere kwaliteit zijn.

3.2 OPNEMEN

Via dit menu kunt u de opname-parameters instellen.
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3.2.2 Opnemen

Via dit menu kunt u de opname-instellingen van de kanalen beheren.

Activeer: Vink dit keuzevakje aan om opnames op dit kanaal te activeren. 

Stream: Maak een keuze voor een opnamekwaliteit. Indien u Dualstream kiest, zal het 

systeem de Mainstream en de Substream opnemen.

Vooropname: Indien deze optie is geactiveerd, begint het systeem de opname een paar 

seconden vóór een alarmgebeurtenis (bijvoorbeeld een actieve bewegingsdetectie) in gang 

wordt gezet. Gebruik deze optie wanneer uw opnametype hoofdzakelijk is gebaseerd op 

beweging, of op I/O-alarmen.

Via dit menu kunt u instellen wanneer het systeem opneemt en kunt u per kanaal de opnamemodus 

instellen. Via het opnameschema kunt u dagelijks en per uur verschillende typen opnames plannen: 

normale (continu) opname, opname bij bewegingsdetectie en I/O-alarmopnames. Om een 

opnamemodus te selecteren, klikt u op de bijbehorende knop (Normaal, Beweging, IO-Alarm), en 

vervolgens verplaatst u de cursor om de gewenste tijdvensters te markeren. Dit opnameschema is 

alleen toepasbaar op een enkel kanaal. Indien u hetzelfde opnameschema voor de overige kanalen wilt 

gebruiken, maak dan gebruik van de functie Kopiëren. Klik op Toepassen om uw instellingen op te 

slaan.

3.2.2.1 Opname-instellingen

3.2.2.2 Opnameschema



Gebruikershandleiding

21

Kanaal: Selecteer het kanaal om de opname-parameters voor in te stellen.

Normaal: Wanneer een tijdvenster groen is gemarkeerd, geeft dit aan dat er tijdens het 

desbetreffende tijdvenster normale opnames plaatsvinden.

Beweging: Wanneer een tijdvenster geel is gemarkeerd, geeft dit aan dat het kanaal alleen 

wordt opgenomen wanneer er binnen dit tijdvenster beweging is gedetecteerd. 

IO-Alarm: Wanneer een tijdvenster rood is gemarkeerd, geeft dit aan dat het kanaal alleen 

wordt opgenomen wanneer er een sensor is geactiveerd.

Geen opname: Een tijdvenster dat zwart is gemarkeerd, geeft aan dat er geen opnames 

plaatsvinden binnen het desbetreffende tijdvenster.
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3.2.3 Snapshot

Via dit menu kunt u de Snapshot-functie configureren.

3.2.3.1 Snapshot-instellingen

3.2.3.2 Snapshotschema

Activeer: Activeer of deactiveer snapshots op het kanaal.

Stream-type: Selecteer de beeldresolutie voor de Mainstream en de Substream.

Normaal Interval: Het tijdsinterval waarin opnames plaatsvinden binnen de normale modus.

Alarm Interval: Het tijdsinterval waarin beelden worden opgenomen wanneer er beweging is 

gedetecteerd of een IO-alarm is geactiveerd.

Handmatig snapshot: Activeer of deactiveer handmatige opname binnen het kanaal.
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Kanaal: Selecteer het kanaal waarop u het Snapshotschema in wilt stellen.

Normaal: Wanneer het tijdvenster groen is gemarkeerd, geeft dit aan dat er normale 

snapshots worden gemaakt op dit kanaal.

Beweging: Wanneer het tijdvenster geel is gemarkeerd, geeft dit aan dat er alleen snapshots 

worden gemaakt wanneer er beweging is gedetecteerd. 

IO-Alarm: Wanneer het tijdvenster rood is gemarkeerd, geeft dit aan dat er alleen snapshots 

worden gemaakt wanneer de sensor binnen dit tijdvenster is geactiveerd.

Geen opname: Een tijdvenster dat zwart is gemarkeerd, geeft aan dat er geen 

snapshot-opnames plaatsvinden binnen het desbetreffende tijdvenster.

Kanaal: De kanaalnaam

Zoemer: Het systeem kan zijn ingebouwde zoemer gebruiken om een alarmtoon te produceren. 

U kunt de duur van de zoemer nadat er beweging is gedetecteerd in seconden instellen.

Alarm Uit: Een optionele functie. Indien uw systeem is verbonden met een extern 

alarmsysteem, kunt u deze optie activeren om een alarmtoon uit te sturen.

Duur: Hier kunt u de alarmtijd van het externe alarm, nadat er beweging is gedetecteerd, in 

seconden instellen. 

3.3 ALARM

Binnen dit menu kunt u de alarminstellingen configureren.

3.3.1 Bewegingsalarm
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U kunt externe I/O-alarmtoestelsensoren verbinden met het systeem. 

Opname: Klik op het            -icoon and en kies het kanaal / de kanalen die u wilt opnemen nadat 

de er beweging is gedetecteerd.

Na-opname: Hier kunt u instellen hoe lang het systeem na een gebeurtenis doorgaat met opnemen. 

De aanbevolen opnametijd is dertig seconden, maar deze kan worden ingesteld tot 5 minuten.

Icoon: Vink dit keuzevakje aan om een bewegingsdetectie-icoon te weergeven op het 

live-weergavescherm, nadat beweging is gedetecteerd.

Email: Ontvang een email nadat beweging is gedetecteerd. 

Full Screen: Wanneer deze functie is geactiveerd en er beweging is gedetecteerd op een 

kanaal, wordt dit kanaal in de volledige schermmodus weergegeven.

FTP: Deze functie stelt u in staat om alarmafbeeldingen te uploaden naar een FTP-server 

nadat er beweging is gedetecteerd. Om FTP te activeren, zie 5.4.4 FTP.

Alarm In: Het I/O-kanaal.

Alarm Type: U kunt uit 3 alarmtypes kiezen: Normaal-Open, Normaal-Gesloten en UIT. Kies 

de optie die overeenkomt met uw type sensor, of kies "OFF" om de sensoractivatiefunctie uit 

te schakelen.

Zoemer: Het systeem kan zijn ingebouwde zoemer gebruiken om een alarmtoon te produceren. U 

kunt de duur van de zoemer, nadat beweging is gedetecteerd, instellen in seconden.

Alarm uit: Vink deze optie aan om het externe alarmtoestel een alarmtoon te laten 

produceren, nadat een sensor is geactiveerd.

Duur: Hier kunt u instellen hoe lang de zoemer zal afgaan, nadat een externe sensor is 

geactiveerd (10s, 20s, 40s en 60s).

Opnemen: Klik op het           -icoon and en kies het kanaal / de kanalen die u wilt opnemen nadat 

er beweging is gedetecteerd.

3.3.2 I/O Alarm
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Na-Opname: Hier kunt u instellen hoe lang de alarmopname doorgaat nadat het alarm is 

beëindigd (30s, 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten). 

Icoon: Geeft het alarmicoon weer op het scherm, nadat de sensor is geactiveerd.

Email: Ontvang een email nadat een sensor is geactiveerd.

Volledig Scherm: Wanneer deze functie is geactiveerd en er beweging is gedetecteerd, wordt 

het desbetreffende kanaal overgeschakeld naar de volledige schermmodus. 

FTP: Gebruik deze functie om alarmafbeeldingen te uploaden naar een FTP-server, nadat een 

IO-alarm is geactiveerd.

 

Gebeurtenis: Selecteer uit de onderstaande opties het type gebeurtenis:

- Geen vrije ruimte op schijf: Wanneer een HDD vol is.

- Schijffout: Wanneer de HDD niet wordt herkend.

- Videoverlies: Wanneer een camera onjuist is verbonden.

Activeer: Vink dit keuzevakje aan om het monitoren van een gebeurtenis te activeren.

Zoemer: Stel de duur van de zoemer in nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden 

(Uit/10s/20s/40s/60s). Om de zoemer te deactiveren, selecteert u "UIT".

Duur: Dit is een optionele functie. Bepaal hoe lang het externe alarmtoestel een geluid moet 

produceren (10s, 20s, 40s, 60s)

Alarm Uit: Dit is een optionele functie. Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat het 

externe alarmtoestel geluid maakt.

Via dit menu kunt u notificaties ontvangen wanneer er bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden.

3.3.3 Overig
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Icoon: Vink dit keuzevakje aan om een bericht op het scherm weer te geven bij 

gebeurtenissen.

Email: Ontvang een email wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt. 

Wanneer DHCP actief is, zal de router automatisch alle netwerkparameters aan uw systeem 

toewijzen. Wanneer DHCP inactief is, moet u deze handmatig instellen:

IP-adres: Het IP-adres identificeert uw systeem binnen het netwerk. Het bestaat uit vier 

groepen nummers tussen de 0 en 255, gescheiden door punten. Bijvoorbeeld, 

“192.168.001.100”.

Subnetmasker: Het Subnetmasker is een netwerkparameter die een reeks IP-adressen 

definieert, die kunnen worden gebruikt binnen een netwerk. Als een IP-adres de straat waarin 

u woont is, dan kan het subnetmasker worden gezien als de buurt waarin u woont. Het 

subnetadres bestaat ook uit vier groepen nummers, gescheiden door punten. Bijvoorbeeld, 

“255.255.000.000”.

Gateway: Dit adres verschaft het systeem toegang tot het Internet. Het formaat van het 

Gateway-adres is gelijk aan het formaat van het IP-adres. Bijvoorbeeld, “192.168.001.001”.

DNS1/DNS2: DNS1 is de primaire DNS-server en DNS2 is een back-up DNS-server. Meestal 

volstaat het invullen van slechts een DNS1 server-adres.

3.4 NETWERK

Via dit menu kunt u de netwerkinstellingen aanpassen.

3.4.1 Algemeen
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Dit is een geavanceerd protocol dat het systeem in staat stelt om via een DSL-modem een directe(re) 

verbinding te maken met het netwerk. Gebruik deze functie alleen wanneer u hier de expertise voor 

heeft. Vink het “Activeer PPPOE”-keuzevakje aan, vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van de 

PPPoE in. Klik op Toepassen om op te slaan, het systeem zal vervolgens herstarten om de 

PPPoE-instelling te activeren.

3.4.1.1 PPPoE

3.4.1.2 Poortconfiguratie
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Via dit menu kunt u de DDNS-instellingen configureren. De DDNS verzorgt een statisch adres dat het 

op afstand verbinding maken met uw systeem vereenvoudigt. Om DDNS te gebruiken moet u eerst 

een account aanmaken via de webpagina van uw DDNS-serviceprovider.

3.4.2 DDNS

Web-Poort: Dit is de poort die u gebruikt om vanaf afstand in te loggen op het systeem (bijv. via de 

Web Client). Wanneer standaardpoort 80 reeds in gebruik is genomen door andere applicaties, dient 

u deze te veranderen.

Client-Poort: Dit is de poort die het systeem gebruikt om informatie te versturen. Wanneer 

standardpoort 9000 al in gebruik is genomen door andere applicaties, dient u deze te veranderen.

RTSP-Poort: Standaard is deze ingesteld op 554. Indien de standaardpoort 554 reeds in gebruik is 

genomen door andere applicaties, dient u deze te veranderen.

UPNP: Het UPnP-protocol maakt het (ge)makkelijker om uw systeem vanaf afstand te beheren. U 

hoeft niet handmatig poorten door te sturen op uw router. Indien uw router geen UPnP ondersteunt, 

dient u ervoor te zorgen dat de poorten handmatig worden doorgestuurd.

P2P: Met P2P kunt u inloggen op uw camerasysteem door de QR-code te scannen op uw smartphone.

DDNS: Vink dit selectievakje aan om DDNS te activeren.

Server: Selecteer het type DDNS-server naar keuze (DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, 

DNSEXIT).

Domein: Voer de domeinnaam in die u heeft ingesteld via de webpagina van uw 

DDNS-serviceprovider. Dit is het adres dat u in de URL-balk typt wanneer u vanaf afstand via een pc 

verbinding wilt maken met het systeem. Bijvoorbeeld: mycamerasystem.no-ip.org.

Gebruikersnaam / wachtwoord: Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in, die u heeft 

ontvangen nadat u een account heeft aangemaakt via de webpagina van de DDNS-serviceprovider. 

Nadat alle parameters zijn ingevoerd, klikt u op Test DDNS om de DDNS-instellingen te testen. Indien 

binnen het testresultaat het bericht “Netwerk niet bereikbaar of DNS is onjuist” verschijnt, 

controleert u of het netwerk naar behoren werkt en of de DDNS-informatie juist is ingevoerd.
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Via dit menu kunt u de e-mailinstellingen configureren. Zorg ervoor dat u deze instellingen naar 

behoren invult, zodat u systeemnotificaties per mail ontvangt wanneer een alarm is geactiveerd, een 

schijf vol is geraakt, of wanneer er zich een fout voordoet op een schijf of “Video Loss” (Videoverlies) is 

opgetreden.

Email: Vink dit keuzevakje aan om de optie te activeren.

Encryptie: Activeer deze optie wanneer de mailserver SSL- of TLS-verificatie vereist. Indien u niet 

weet wat u in moet vullen, kiest u de optie "Auto".

SMTP-Poort: Voer de SMTP-poort van uw e-mailserver in.

SMTP-Server: Voer het SMTP-server adres van uw e-mail in.

Gebruikersnaam: Voer hier uw e-mailadres in.

Verzender: Voer uw gewenste verzender naam in.

Wachtwoord: Voer hier het wachtwoord van uw e-mailadres in.

3.4.3 Email

3.4.3.1 Emailconfiguratie
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Om e-mailnotificaties te ontvangen, dient u het onderstaande schema in te vullen.

Ontvanger 1~3: Voer het e-mailadres in, waarop u notificaties van gebeurtenissen wilt ontvangen.

Interval: Stel de lengte van het tijdsinterval tussen de notificatiemails in.

Om ervoor te zorgen dat alle instellingen juist zijn ingesteld, klikt u op Test Email. Het systeem zal 

vervolgens een automatisch e-mailbericht naar uw inbox versturen. Als u de testmail ontvangt, 

betekent dit dat de configuratieparameters correct zijn ingesteld.

De kleurcodes voor de tijdvensters binnen het schema hebben de volgende betekenis:

Groen: Tijdvenster voor Bewegingsdetectie (“Motion Detection”).

Geel: Tijdvenster voor een I/O-alarm (optioneel).

Rood: Tijdvenster voor Overige gebeurtenissen (“Other Events”): HDD full, HDD error, of 

Videoverlies ("Video Loss").

3.4.3.2 Emailschema
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Via dit menu kunt u de FTP-functie inschakelen en snapshots bekijken en uploaden via FTP. 

3.4.4 FTP

Activeer: Vink dit keuzevakje aan om de FTP-functie te activeren.

Server-IP: Voer hier het IP-adres van uw FTP-server of domeinnaam in. 

Poort: Voer hier de FTP-poort voor bestandsuitwisseling in.

Gebruikersnaam / Wachtwoord: Voer hier de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de 

FTP-server in.

Map-naam: Geef de standaard-directory voor bestandsuitwisseling via FTP op.

Test FTP: Klik hier om de FTP-instellingen te controleren.
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Formatteer HDD: Selecteer de HDD die u wilt formatteren en klik vervolgens op Formatteer HDD. 

Om te beginnen met formatteren, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord opgeven en 

vervolgens op OK klikken, om te bevestigen dat u door wilt gaan met formatteren. 

Overschrijven: Gebruik deze optie om eerdere opnames op de HDD te overschrijven wanneer de 

HDD vol is. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de 7-dagen optie, hierdoor worden alleen de opnames van 

de laatste 7 dagen op de HDD bewaard. Om te voorkomen dat oude opnames worden overschreven, 

selecteert u UIT. Indien u deze functie heeft uitgeschakeld, controleer dan de HDD-status met 

regelmaat, om ervoor te zorgen dat HDD niet vol raakt. De opnames worden gestopt wanneer de 

HDD vol is.

 

 

 

3.5 HDD

Binnen dit menu kunt u de interne HDD-functies configureren.

Via dit menu kunt u de interne HDD(‘s) controleren en configureren. U hoeft de HDD alleen te 

formatteren wanneer u deze voor de eerste keer in gebruik neemt en wanneer u deze vervangt door 

een nieuwe HDD.  

3.5.1 Schijf
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Wanneer uw systeem de installatie van meerdere HDD's ondersteunt, verschijnt het bewerken          

 -icoon   binnen uw systeem, u kunt hierop klikken om de HDD als volgt te bewerken:

 

 

 

Schijf-type: Read-write (“lezen-schrijven”), read-only (“alleen-lezen”) en redundant. 

De Read-write-modus is de standaard status voor een HDD om opnames op te slaan of afspeelbare 

opnames te doorzoeken.

Om te voorkomen dat belangrijke videogegevens worden overschreven tijdens de cyclische opnames, 

kan de HDD worden ingesteld op de Alleen lezen modus. Nieuwe opnames worden niet opgeslagen op 

een HDD die is ingesteld op alleen-lezen. Wel kunt u opnames doorzoeken en afspelen wanneer de 

schijf zich in deze modus bevindt.

Een zogenaamde Redundant HDD kan worden gebruikt om automatisch videomateriaal te 

back-uppen op een opnameschijf die is ingesteld op read-write. Wanneer een redundant HDD is 

ingesteld, kan het systeem zo worden ingesteld dat het tegelijkertijd opneemt op de redundante- en 

de opnameschijf, voor het geval zich een fout voordoet op één van de harde schijven.

 

Indien uw systeem de installatie van meerdere HDD’s ondersteunt, kunt u verschillende 

HDD-groepen configureren. Door HDD’s te groeperen kunt u de opnames over meerdere harde 

schijven verdelen. U kunt bijvoorbeeld de opnames van kanalen 1-4 op één schijf op laten slaan en 

opnamekanalen 5-8 op een tweede harde schijf. Deze optie reduceert mogelijk slijtage van de schijf en 

kan de levensduur van de harde schijf vergroten.

3.5.1.1 Groep van Opnameschijven
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1.   Open het dropdown-menu naast de optie Schijfgroep-Type en selecteer het type groep dat u wilt 

instellen.

2.   Maak gebruik van het dropdown-menu naast de optie Groep van opnameschijven en selecteer een 

specifieke groep binnen het door u geselecteerde groep-type.

3. Klik op de vakken die de verschillende kanalen representeren, om zo te bepalen welke 

geselecteerde groepen door welke HDD’s worden opgenomen. 

4.   Klik op Toepassen om op te slaan.
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Apparaatnaam: Voer de gewenste naam voor uw systeem in. De naam mag zowel letters als cijfers 

bevatten.

Apparaat-ID: Voer het gewenste Apparaat-ID voor uw systeem in.

Taal: Selecteer een taal waarin u wilt dat systeemmenu’s worden weergegeven. Er zijn meerdere talen 

beschikbaar.

Videoformaat: Selecteer de juiste videostandaard voor uw regio.

Menu Time-outs: Klik op het dropdown-menu om de tijdsduur te selecteren waarin uw systeem het 

Hoofdmenu zal verlaten, wanneer het systeem inactief is. U kunt deze optie ook deactiveren door 

“OFF” te selecteren (wachtwoordbeveiliging zal tijdelijk worden uitgeschakeld).

Toon Wizard: Vink dit keuzevakje aan indien u, telkens wanneer u het systeem aanzet of herstart, de 

Startup Wizard wilt weergeven.

 

3.6 SYSTEEM

Pas de algemene systeeminstellingen zoals datum, tijd en regio aan. Wijzig wachtwoorden, 

toegangsrechten en meer.

3.6.1. Algemeen
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Datum: Klik op het kalender-icoontje om de datum te wijzigen.

Tijd: Klik op het dialoogvenster om de tijd te wijzigen. 

Datumformaat: Selecteer het datumformaat dat uw voorkeur heeft.

Tijdformaat: Selecteer het tijdformaat dat uw voorkeur heeft.

Tijdzone: Selecteer een tijdzone die hoort bij uw regio of stad.

3.6.1.1 Datum en Tijd instellen

Via de functie NTP (Network Time Protocol), is uw systeem in staat om zijn klok automatisch met een 

tijdserver te synchroniseren. Via deze optie kunt u zich ervan verzekeren dat u over de juiste 

tijdinstellingen beschikt (uw systeem zal de tijd periodiek en automatisch synchroniseren).

3.6.1.2 NTP-instellingen
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Vink het keuzevakje “Activeer NTP” aan, om de NTP-functie te activeren en selecteer een Server 

adres, klik op Update Nu om de datum & tijd handmatig te synchroniseren.

Klik op Toepassen om uw instellingen op te slaan.

Wanneer de NTP-functie is geactiveerd, zal het systeem iedere dag de systeemtijd om 00:07:50 

updaten, of telkens wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart.

Via de functie DST (Daylight Saving Time) kunt u het juiste tijdverschil voor de zomer- en wintertijd 

instellen voor uw tijdzone of regio.

Activeer DST: Wanneer zomer- en wintertijd van toepassing zijn binnen uw tijdzone of regio, vinkt u 

dit keuzevakje aan.

Tijdsverschil: Selecteer het tijdverschil van de zomer- en wintertijd binnen uw tijdzone. Deze functie 

geeft het verschil aan in minuten, tussen de gecoördineerde wereldtijd (UTC) en de lokale tijd.

Activeer DST: U kunt aangeven wanneer de zomertijd begint en eindigt:

Week: Selecteer een maand, bepaalde dag en tijd wanneer de zomertijd begint en eindigt. 

Bijvoorbeeld, 02:00 uur op de eerste zondag van een bepaalde dag.

Datum: Selecteer de begindatum (klik op het kalender-icoon), einddatum en tijd wanneer de zomertijd 

begint en eindigt.

Begintijd / Eindtijd: Stel een begin- en eindtijd in voor de zomertijd.

3.6.1.3 DST-instellingen
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3.6.2 Monitor-instellingen

Via dit menu kunt u de instellingen van de video-uitvoer configureren.

Video-uitvoer: Binnen dit menu kunt u verschillende uitvoeropties selecteren:

LIVE-OUT wordt gebruikt om de parameters voor de hoofdoutput in te stellen.

Selecteer de optie LIVE-OUT uit het Video Output dropdown-menu.

SEQ-modus: Selecteer het aantal videokanalen dat u wilt weergeven wanneer het systeem zich in de 

sequentiemodus bevindt.

SEQ-verblijfstijd: Geef de maximumlengte in seconden op, waarin u wilt dat een videokanaal in 

sequentiemode wordt weergegeven, voordat het volgende videokanaal wordt weergegeven (300 

3.6.2.1 LIVE-OUT
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seconden is de maximumlengte).

VGA/HDMI-resolutie: Selecteer een beeldresolutie die geschikt is voor uw tv. 1920 x 1080 is een 

resolutie die geschikt is voor de meeste tv’s. Indien uw systeem over een 4K-uitvoerresolutie beschikt, 

kunt u 2K (2560 x 1440) of 4K (3840 x 2160) selecteren, om zo gebruik te maken van de hogere 

resolutie die uw 4K-tv u biedt.

Schaal en Verschuiving: Het systeem ondersteunt het aanpassen van het formaat & de positie van het 

weergavescherm, zodat u het overeen kunt laten komen met uw monitor of tv. Klik op de Setup-knop 

om aanpassingen te maken.

Setup-knop om aanpassingen te maken.

Schaal: Via deze optie kunt u het formaat van het weergavescherm schalen. 

X-Verschuiving: Verplaats het weergavescherm naar links of rechts.

Y-Verschuiving: Verplaats het weergavescherm naar boven of beneden.

Druk één keer op de linkermuisknop of houd deze ingedrukt op het pijl-icoon om het formaat en de 

positie aan te passen, u kunt ook het scrollwiel van de muis gebruiken om deze parameters aan te 

passen. Klik op de rechtermuisknop om te af te sluiten en klik op Toepassen om uw wijzigingen op te 

slaan.

Cursorvertraging Verbergen: Klik op dit dropdown-menu om een tijdsduur te selecteren waarna het 

systeem uw muiscursor verbergt, wanneer het systeem niet wordt gebruikt. U kunt deze optie ook 

deactiveren, door “UIT” te selecteren (wachtwoordbeveiliging zal tijdelijk worden uitgeschakeld).

Cursor-versnelling: Hiermee past u de snelheid van de muiscursor aan.

Doorzichtigheid: Klik en houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de schuifbalk naar links of 

rechts, afhankelijk van het transparantieniveau waarin u wilt dat de Menubalk en het Hoofdmenu op 

het scherm verschijnen. 
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Het systeem ondersteunt de volgende accounttypen:

       Admin — Administrator: De administrator heeft volledige controle over het systeem, en kan 

wachtwoorden van zowel administrators als gebruikers aanpassen en verwijderen. Ook kan de 

administrator wachtwoordbeveiligingen (de)activeren.

       Gebruiker — Normale gebruiker: Standaardgebruikers hebben alleen toegang tot de 

live-weergave, en andere functies zoals zoeken en afspelen. U kunt meerdere gebruikersaccounts 

instellen, ieder met verschillende toegangsniveaus tot het systeem. 

Om het wachtwoord van de administrator of gebruikersaccounts aan te passen, klikt u op het 

bewerken-icoon          . Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 karakters en mag zowel cijfers als 

letters bevatten. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in om te bevestigen en klik vervolgens op 

Opslaan om uw nieuwe wachtwoord op te slaan. Ter verificatie wordt u gevraagd uw oude 

wachtwoord in te voeren.

3.6.3 Gebruikers

Via dit menu kunt u gebruikersnamen, wachtwoorden en toegangsrechten voor gebruikers instellen.

 

3.6.3.1 Wachtwoorden Aanpassen
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Wachtwoord activeren: Het is ten zeerste aanbevolen om gebruik te maken van een wachtwoord om 

uw privacy te beschermen. Indien u beveiliging door middel van een wachtwoord wilt uitschakelen, is 

het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw systeem zich op een veilige plek bevindt.

1.      Selecteer één van de gebruikersaccounts die momenteel is gedeactiveerd, klik op het       

          Bewerken-icoon         . 

2.     Selecteer Activeer uit het dropdown-menu naast de optie Gebruiker activeren.

3.     Klik op het veld naast Gebruikersnaam om de gebruikersnaam voor dit account te wijzigen.

4.     Selecteer Activeer uit het dropdown-menu naast de optie Wachtwoord activeren.

5.     Klik op het veld naast Wachtwoord om het gewenste wachtwoord in te voeren.

6.     Klik op het veld naast Bevestigen en voer opnieuw het gewenste wachtwoord in.

7.     Klik op Opslaan. U wordt verzocht om ter bevestiging uw Admin-wachtwoord in te vullen.

3.6.3.2 Nieuwe Gebruikers Toevoegen
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De administrator-account is de enige account die volledige controle heeft over alle systeemfuncties. U 

kunt de toegang tot bepaalde menu’s en functies voor iedere afzonderlijke gebruikersaccount 

toekennen of ontzeggen. 

3.6.3.3 Toegangsrechten Gebruikers Aanpassen

1.     Klik op het edit        -icoon   onder het Machtiging-tabblad. 

2.     Vink de keuzevakjes naast de functies waar u de gebruiker toegang tot wilt verschaffen aan. Klik      

         op Alles om alle keuzevakjes aan te vinken. Klik op Wissen om geen van de vakjes aan te vinken.

3.     Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
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3.6.4 Onderhoud

Binnen dit menu kunt u het systeemlog bekijken en doorzoeken, de standaardinstellingen herstellen, 

het systeem upgraden, systeemparameters importen & exporteren en het automatisch herstarten van 

het systeem beheren. 

Het systeemlog geeft u een overzicht van belangrijke gebeurtenissen binnen het systeem, zoals 

bewegingsdetectie-alarmen en systeemwaarschuwingen. U kunt gemakkelijk een back-up-bestand 

van een bepaalde tijdsperiode binnen het systeemlog maken en dit exporteren naar een USB-schijf.

Doorzoeken van het Log en Back-ups:

1.     Klik op het veld naast de Begindatum & Begintijd om een begindatum en -tijd voor uw zoekopdracht  

         binnen de op het scherm weergegeven kalender te selecteren.

2.    Klik op het veld naast Einddatum & Eindtijd om een einddatum en -tijd voor uw zoekopdracht     

3.6.4.1 Log
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        binnen de op het scherm weergegeven kalender te selecteren.

3.     Selecteer uit het dropdown-menu naast de optie Log-Type het type gebeurtenis waar u naar wilt  

         zoeken, of kies voor de optie Alles, om het gehele systeemlog voor de geselecteerde tijdsperiode  

         te bekijken.

4.     Klik op Zoeken.

5.     Blader door gebeurtenissen in het systeemlog binnen de door u geselecteerde tijdperiode:

         Video-gebeurtenissen kunnen direct worden afgespeeld door op de Afspelen-kolom te klikken.  

         Door te klikken op de rechtermuisknop keert u terug naar de zoekresultaten.

         Maak gebruik van de               /              -knoppen in de rechteronderhoek van het menu om tussen de  

          pagina’s met de systeemlog-gebeurtenissen te wisselen.

6.     Klik op Backup om een back-up van het systeemlog van de door u geselecteerde periode te maken.  

         Zorg ervoor dat uw opslagapparaat is verbonden met de USB-poort.

7.     Het back-up-schijf menu verschijnt. Blader naar de map waarin u wilt dat het back-up-bestand  

         wordt opgeslagen en klik vervolgens op OK om hiermee te beginnen.

Herstel de systeeminstellingen naar de fabrieksinstellingen. U kunt ervoor kiezen om alle instellingen 

tegelijk te herstellen, of alleen bepaalde instellingen voor specifieke menu’s te herstellen. Door terug 

te keren naar de standaardinstellingen gaan er geen opnames of snapshots verloren, die eerder zijn 

opgenomen op de HDD.

Controleer de onderdelen die u wilt herstellen, of vink de optie Selecteer alles aan, om alle onderdelen 

te selecteren. Klik op Toepassen om de standaardinstellingen van de door u gekozen onderdelen te 

herstellen.

3.6.4.2 Standaardinstellingen laden



Gebruikershandleiding

45

3.6.4.3 Upgrade

1.     Kopieer het firmware-bestand (het .sw-bestand) naar een USB-schijf, en verbind het            

         opslagapparaat met de voorste USB-poort.

2.     Klik op de Select File-knop om het firmware bestand op de USB-schijf te selecteren en klik    

         vervolgens op OK.

3.     Klik op de Upgrade-knop om de systeemupgrade te starten. Het upgraden van het systeem neemt  

         rond de 5 à 10 minuten in beslag, schakel de stroom NIET uit en zorg ervoor dat de USB-schijf        

         verbonden blijft tijdens de firmware upgrade.

YU kunt de instellingen van het hoofdmenu exporteren naar een USB-schijf, of u kunt een eerder 

geëxporteerd bestand vanaf de USB-schijf importeren.

3.6.4.4 Back-up maken van de Instellingen
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Sla instellingen op: Klik hier om de huidige systeeminstellingen te exporteren naar een USB-schijf. U 

wordt verzocht om ter bevestiging uw Admin-wachtwoord in te vullen.

Laad instellingen: Wanneer u eenmaal uw systeeminstellingen heeft geëxporteerd, kunt u deze 

instellingen importeren op een ander systeem. Klik op de Sla instellingen op-knop en navigeer naar het 

bestand met systeeminstellingen dat u wilt importeren vanaf uw USB-schijf. U wordt verzocht om ter 

bevestiging uw Admin-wachtwoord in te vullen.

Auto Herstart: Vink dit keuzevakje aan om de optie te activeren.

Tijd: Hier kunt u de frequentie waarop het automatisch herstarten van het systeem plaatsvindt, per 

dag, week of maand instellen.

Via dit menu kunt u instellen dat het systeem met regelmaat automatisch herstart (“auto reboot”). Het 

is aanbevolen om deze functie actief te houden, aangezien het de operationele integriteit van uw 

systeem bevordert.

3.6.4.5 Auto Herstart
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3.6.5.1 Het Upgraden van de Camera

1.     Selecteer één van de camera’s waarvan u de firmware wilt upgraden.

2.     Klik op de optie Selecteer bestand om het update-bestand vanaf uw USB-schijf te selecteren en klik  

         vervolgens op OK.

3.     Klik op de IPC Upgrade-knop om het upgrade-proces te starten. U wordt verzocht om ter       

         bevestiging uw Admin-wachtwoord in te vullen. Schakel de stroom NIET uit en zorg ervoor dat de  

         USB-schijf verbonden blijft tijdens de firmware upgrade.

3.6.5 Camerabeheer

Via dit menu kunt u instellen dat het systeem met regelmaat automatisch herstart. Het is aanbevolen 

om deze functie actief te houden, aangezien het de operationele integriteit van uw systeem bevordert.
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1.    Selecteer de camera’s die u wilt herstellen.

2.   Klik op de optie Laad fabrieksinstellingen om de instellingen te herstellen. U wordt verzocht om ter  

        bevestiging uw Admin-wachtwoord in te voeren.

3.6.5.2 Standaardinstellingen voor camera laden

5.6.6.1 Informatie

3.6.6 Systeeminformatie

Via dit menu kunt u systeeminformatie, informatie over kanalen, opnames en de netwerkstatus 

bekijken.

Bekijk systeeminformatie, zoals het Device ID, de modelnaam van het apparaat, het IP-adres, 

MAC-adres, firmwareversie en meer.
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Op deze informatiepagina vindt u de P2P ID & P2P QR code. U kunt deze QR-code met de mobiele 

Bascom App scannen, om zo uw camera’s te monitoren via uw smartphone of tablet. 

 

Hoofdstuk 4: Zoeken, Afspelen & Backups 

De playback-functie geeft u de mogelijkheid om te zoeken naar reeds opgenomen video’s en 

snapshots, om deze vervolgens af te spelen. U kunt ervoor kiezen om video’s af te spelen die 

overeenkomen met uw opnameschema, maar u kunt ook handmatige opnames en video’s die zijn 

opgenomen na bewegingsdetectie bekijken. Via de back-up-functie heeft u de mogelijkheid om 

belangrijke gebeurtenissen (zowel video’s als snapshots) op te slaan naar een USB-stick.

4.1 GEBRUIK MAKEN VAN DE ZOEKEN-FUNCTIE

Klik op de         Zoeken-knop in het Startmenu om het zoekgedeelte te openen.
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1.     Afspeelmogelijkheden: het systeem hanteert verscheidene opname- en afspeelmogelijkheden:     

          Alles, Gebeurtenissen, Sub-periodes & Snapshots

2.     Datum: geef een datum op, waarvan u de opnames wilt afspelen.

3.     Type: het systeem hanteert vier verschillende typen zoekcriteria om uw zoekopdracht mee te beperken.

4.     Camera’s kiezen: kies de kanalen die u wilt doorzoeken en afspelen.

5.     Bediening: voor het beheer van de videoweergave.

          Stel de videoweergave in op volledige schermmodus

          Terugspoelen, snelheden: x2, x4, x8 en x16

          Langzaam afspelen, snelheden: 1/2, 1/4 en 1/8, 1/16

          Afspelen

          Pauzeren

          Frame-voor-frame afspelen. Klik hier een keer op om een frame van de video af te spelen 

          Stoppen

          Vooruitspoelen, snelheden: x2, x4, x8 en x16

          Digitale Zoom: Klik om in te zoomen en vervolgens klikt en sleept u op een camera afbeelding       

           tijdens het afspelen om in te zoomen op het geselecteerde gebied.. Klik op de rechtermuisknop  

           om terug te keren naar de standaard weergave.

          Videoclip. Sla eenvoudig een selectie van de video op naar een USB-schijf. 

          Sla de Videoclip op.

          Volumebeheer: scroll de schuifregelaar om het volume te verlagen of verhogen. 

          Snapshots: gebruik deze optie om een snapshot-bestand te maken en op te slaan op een       
          USB-schijf. Indien de videoweergave zich in split-screen bevindt, klikt u met de muiscursor op het  

          kanaal dat u wilt vastleggen, vervolgens klikt u op het   -icoon om de snapshot op te slaan..

6.     Tijdlijn: Continu-opnames worden weergegeven door middel van gekleurde balken die de verschillende  

         opnametypen representeren (de legenda wordt weergegeven in de rechteronderhoek van het       

         scherm). Gebruik de timeframe-opties (                                                          ) om een kortere of langere         

          tijdperiode te selecteren. 

Verschillende typen opnamen worden weergeven in verschillende kleuren:

De kleur Groen voor continu-opnames;

De kleur Geel voor opnames na bewegingsdetectie;

De kleur Rood voor I/O-opnames;

De kleur Orange voor I/O-opnames en opnames na bewegingsdetectie;

7.     Afspeel-status: toont de huidige afspeelstatus van de video.
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1.     Selecteer een datum op de kalender om deze te doorzoeken op video-opnames.

2.     Selecteer het zoektype.

3.     Selecteer de kanalen die u wilt doorzoeken, of vink het selectievakje Camera’s aan om alle      

         verbonden kanalen te doorzoeken.

4.     Het zoekresultaat zal worden weergeven op een tijdlijn die begint bij 00:00 en eindigt bij 24:00.

5.     Klik op de            -knop om de afspeelweergave te starten.

6.     Beheer de afspeelweergave via de bedieningsmogelijkheden.

7.     Maak gebruik van de timeframe-opties (                                                           ) om een kortere of langere         

         tijdperiode te selecteren.

8.     Indien u tijdens het afspelen een sectie van de video wilt opslaan naar een USB-schijf, maakt u        

         gebruik van de          Video Clip-back-up-functie.

1.     Verbind uw USB-opslagapparaat.

2.     Begin met het afspelen van een video-opname.

4.1.1.1 Backup maken van videoclip

4.1.1 Video zoeken & afspelen - Algemeen

Via dit menu heeft u de mogelijkheid om opnames voor een geselecteerde datum te doorzoeken en af 

te spelen.
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3.     Klik op het        -icoon.

4.     Selecteer het kanaal / de kanalen waarvan u een videoclip-back-up wilt maken.

5.     Verplaats de muiscursor naar het gedeelte van de tijdlijn, waar u wilt dat de videoclip begint.

6.     Druk op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, verplaats de cursor naar het gedeelte van de  

         tijdlijn waar u wilt dat de videoclip stopt.

7.     Het         -icoon is nu veranderd in een         -icoon, klik op het         -icoon om de videoclip op te slaan.

8.     Selecteer een bestandsformaat voor uw back-up-bestanden, klik op de Opslaan-knop om de       

         videoclips op te slaan. Zorg ervoor dat uw USB-schijf genoeg vrije ruimte heeft om de videoclips  

         op te slaan.

9.     Het back-up-schijf menu verschijnt. Navigeer naar de map waarin u de back-up-bestanden wilt  

         opslaan. 

10.  Klik op OK om te beginnen. De voortgangsbalk onderaan het scherm weergeeft de voortgang van  

         de back-up.



Gebruikershandleiding

53

Gebeurtenissen doorzoeken, afspelen en back-uppen:

1.     Kies de datum en tijd die u wilt doorzoeken.

2.     Kies de opnametypen die u wilt doorzoeken, of selecteer de optie Zoek-Type om alles te selecteren.

3.     Kies de kanalen die u wilt doorzoeken, of vink de optie Alles aan, om alle kanalen te kiezen.

4.     Klik op het        -icoon om te beginnen met zoeken.

5.     De gebeurtenissen die voldoen aan uw zoekcriteria, worden in lijstvorm weergegeven. U kunt met  

         de linkermuisknop dubbelklikken op één van deze gebeurtenissen om de video direct af te spelen.

6.     Klik op de                                    -iconen in de rechteronderhoek van het menu om te schakelen tussen  

         gebeurtenis-pagina’s, of geef de pagina op die u wilt doorzoeken.

7.     U kunt schakelen tussen de lijstvorm door op onderstaande iconen te klikken, die worden      

         weergeven in de rechteronderhoek van het scherm:

           Thumbnails weergave. Hier kunt u snapshots van de gebeurtenissen bekijken.

           Lijst weergave. De gebeurtenissen worden weergegeven in een lijst.

4.1.2 Gebeurtenissen zoeken, afspelen en backups maken

Via de optie Gebeurtenissen doorzoeken verkrijgt u een handig overzicht van de video-opnames en 

het bijbehorende kanaal, de begin- en eindtijd en het opname-type. Ook kunt u via dit menu 

gemakkelijk gebeurtenissen back-uppen naar een USB-schijf.
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 Gedetailleerde weergave Hier kunt u de details van een gebeurtenis bekijken.
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8.     In de gedetailleerde weergavemodus, kunt u video-gebeurtenissen vergrendelen, zodat deze niet  

         worden overschreven op de harde schijf. Klik op het          -icoon om te vergrendelen, of klik op het         

                 -icoon om de gebeurtenissen te ontgrendelen.

9.     Wanneer u met de linkermuisknop op een gebeurtenis klikt, toont het systeem de informatie van  

         de gebeurtenis in de linkeronderhoek van het scherm.

10.  Vink het selectievakje naast het nummer van de gebeurtenis aan om bestanden te selecteren, of  

         vink het selectievakje naast Selecteer aan om alle gebeurtenissen op de pagina te selecteren.

11.   Nadat u een bestand selecteert, kunt u op het        -icoon klikken om de video op te slaan naar een  

          USB-opslagapparaat. Of u kunt op het          -icoon op het playback control-scherm klikken om de  

          video af te spelen.

1.    De lijst met gebeurtenissen. Hier kunt u gebeurtenissen selecteren.

2.    Klik op het         -icoon om de video’s behorende bij de door u geselecteerde gebeurtenis op te slaan 

4.1.2.1 Gebeurtenissen afspelen
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       naar een USB-schijf. Klik op het         -icoon om de video af te spelen. 

3.    Beheer de afspeelweergave via het zogenaamde bedieningsmenu. U kunt met de rechtermuisknop  

       op het        -icoon klikken om het afspelen te stoppen en terug te keren naar het zoekvenster voor     

       gebeurtenissen.

4.    De gebeurtenis die u afspeelt, zal worden weergegeven op de tijdlijn.

5.    Maak gebruik van de timeframe-opties (                                                              ) om een kortere of langere  

        tijdperiode te selecteren.

Afspelen en doorzoeken van video’s binnen subperiode’s:

1.     Selecteer de datum en tijd die u wilt doorzoeken.

2.     Selecteer de split-screens waarin u wilt dat de video’s worden afgespeeld. 

3.     Selecteer de opnametypen die u wilt doorzoeken, of selecteer de optie Zoek-type om alles te     

         doorzoeken.

4.    Selecteer de kanalen die u wilt doorzoeken. Let op: deze functie ondersteunt alleen het          

        doorzoeken  & afspelen binnen één kanaal tegelijk.

5.    Klik op de play-knop         om te beginnen met afspelen. Beheer de afspeelweergave via het   

        bedieningspaneel onderaan.

6.     De video’s worden binnen split-screens afgespeeld. 

7.     Wanneer u met de linkermuisknop op een split-screen naar keuze klikt, wordt de tijdperiode van  

         dit split-screen weergegeven op de tijdlijn. De gekleurde balk boven de tijdlijn geeft het tijdspan 

4.1.3 Sub-periodes Afspelen

Via het afspelen van zgn. sub-periodes kunt u meerdere normale opnames en 

bewegingsdetectie-gebeurtenissen binnen één kanaal tegelijk afspelen. Tijdens normale- en 

gebeurtenisopnames, wordt de video evenredig verdeeld, afhankelijk van welke split-screenmodus is 

geselecteerd. Wanneer de video bijvoorbeeld een uur duurt en u 4 split-screens heeft geselecteerd, 

dan is de speelduur van ieder afzonderlijk split-screen 15 minuten.
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         van de split-screen video waarop u heeft geklikt aan. De gekleurde balk onderaan de tijdlijn geeft  

         de complete tijdspan aan van de video die u heeft doorzocht.

8.     Maak gebruik van de timeframe-opties (                                                             ) om een kortere of langere  

         tijdperiode te selecteren.

Doorzoeken, afspelen en back-uppen van foto’s:

1.     Selecteer de datum en tijd die u wilt doorzoeken.

2.     Vink het type foto aan dat u wilt doorzoeken, of selecteer de optie Zoek-Type om alle typen te      

          selecteren.

3.    Selecteer de kanalen die u wilt doorzoeken, of selecteer de optie Camera’s om alle kanalen te kiezen.

4.     Klik op de         -knop om te beginnen met zoeken.

5.     Foto’s die voldoen aan uw zoekcriteria worden weergeven in een lijstweergave. U kunt          

         dubbelklikken op een van de foto’s om een grotere weergave te verkrijgen.

6.     Klik op de                                    -iconen in de rechteronderhoek van het menu om te wisselen tussen  

         fotopagina’s, of vul de pagina in die u wilt doorzoeken.

7.     U kunt de weergave van het lijstformaat veranderen door op één van de onderstaande iconen in  

          de rechteronderhoek van het scherm te klikken:

           Thumbnail-weergave. Hier kunt u snapshots van de gebeurtenissen bekijken.

4.1.4 Snapshot Zoeken & Bekijken

Deze functie kan worden gebruikt om snapshots te doorzoeken, af te spelen en te kopiëren naar een 

USB-schijf.
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           Lijst-weergave. De gebeurtenissen worden weergegeven in een lijst.

           Gedetailleerde-weergave. Hier kunt u de details van een gebeurtenis bekijken.

8.     Wanneer u met de linkermuisknop op één van de foto’s klikt, zal het systeem de bijbehorende      

         informatie weergeven in de linkeronderhoek van het scherm.

9.     Vink het selectievakje naast het nummer van de gebeurtenis aan om bestanden te selecteren, of  

         selecteer de optie Selecteer om alle foto’s op de huidige pagina te selecteren.

10.  Het aantal geselecteerde bestanden en de totale informatiegrootte worden weergegeven in de  

         rechteronderhoek van het scherm

11.  Nadat u een bestand heeft geselecteerd, kunt u op de          -knop klikken om de bestanden op te   

         slaan op een USB-schijf. Daarnaast kunt u klikken op de         -knop om het de 

         voorvertoningsweergave  (“snapshot preview control”) te openen.

4.1.4.1 Snapshot Preview Control
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1.    De lijst met foto’s. Vanaf hier kunt u foto’s selecteren.

2.    Klik op de       -knop om uw geselecteerde foto’s op te slaan naar een USB-schijf. Klik op de       -knop  

        om de foto’s in een diavoorstelling te weergeven. 

3.    Klik op de           -knop om het voorvertoningsscherm (“preview control window”) te verlaten en terug  

        te keren naar het zoekvenster (“picture search window”). 

        Klik op de       -knop om te pauzeren, druk op de       -knop door te gaan met de diavoorstelling. 

        Klik op de       -knop om het vorige snapshot, of een groep snapshots te bekijken, klik op        om het  

        volgende snapshot of groep snapshots te bekijken.

        Klik op de       -knop om een snapshot tegelijk te bekijken, klik op de       -knop om vier snapshots        

        tegelijk te bekijken, klik op de       -knop om negen snapshots tegelijk te bekijken.
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Hoofdstuk 5: Toegang via Smartphone en Tablet

Bekijk met behulp van de Bascom App de beelden van uw camera’s via smartphone of tablet, waar ter 

wereld u ook maar bent. De Bascom App is geschikt voor Android en iOS 7.0 en hoger. De App 

ondersteunt live-weergave, weergave op afstand, lokale weergave, snapshots en pushnotificaties.
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5.1 INSTALLATIE VAN DE APP

Stap 1: Zorg ervoor dat uw systeem is verbonden met het internet.

Stap 2: Download de “Bascom” App.

       Gebruik uw smartphone of tablet om naar de App Store te gaan en zoek naar de “Bascom” App.

       Download en installeer de “Bascom” App op uw smartphone of tablet.

Stap 3: Voeg uw systeem toe.

       Open de Bascom App.

       Ga naar [Device Manager] en klik op [+] om een nieuw apparaat toe te voegen.

       Selecteer “Device Name” om uw camerasysteem een naam toe te kennen.

       Ga naar “Login Type” en selecteer [Device ID].

       Druk op het symbool naast “Device ID”.

       Scan de QR-code sticker op de recorder.

       Voer uw gebruikersnaam in. (standaard is dit “admin”)

       Voer uw wachtwoord in. (standaard is dit “admin”).

       Druk in de bovenste hoek op “Save” .

       Uw camerasysteem is nu toegevoegd.

       Keer terug naar het menu en selecteer “Live View”.

Vanaf dit moment heeft u via uw smartphone of tablet toegang tot uw camerasysteem.

Hoofdstuk 6: Computertoegang

Toegang tot uw camerasysteem vanaf uw computer. Bezoek dan ons helpcentrum op 

http://www.bascom.support om de meest recente software voor Windows en Mac te downloaden. 
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GARANTIE

JAAR

Garantie

Verdere Vragen?

Heeft u vragen over uw camerasysteem? Ga dan naar ons helpcentrum. Hier vindt u de meest 

recente artikelen waarin wordt beschreven hoe u uw systeem bedient.

Ga naar: www.bascom.support

Alle Bascom-producten hebben een garantieperiode van 2 

jaar. Loopt uw product binnen 2 jaar een defect op? Neem dan 

contact op met uw leverancier en maak gebruik van deze 

garantieovereenkomst. 
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