QUICK GUIDE
DVR-0441NL, DVR-0840NL, DVR-1640NL
1. VISNING
På skærmen vises 1, 4, 9 eller 16 kameraer af gangen.
Tryk på talknapperne eller brug piletaster og SEL for at vise et kamera i fuld skærm.
Tryk på SEQ for automatisk skift mellem kameraer i fuld skærm.
Tryk SEL for igen at se 4 kameraer (eller 9 eller 16).
Der vises et bogstav ved et kamera, der indikerer optagelsestilstand når der optages.
M = bevægelse, S = sensor, R = manuel optagelse, C = kontinuerlig
Desuden vises en menulinie med knapper der kan betjenes med musen. Disse har en
hjælpetekst når pilen holdes over knappen. I samme linie vises dato/tid samt forbrug på
harddisken. Tryk ESC for at vise/skjule menulinien. Højreklik med musen et vilkårligt sted på
skærmen for quick menu.
2. OPTAGELSE
Optageren er opsat til kontinuerlig (C) eller bevægelsesfølsom (M) optagelsestilstand som
standard. Ved bevægelsesfølsom optagelse vises et (M) når der optages på et kamera.
Tryk på REC for manuel optagelse. Der vises (R) ved alle kameraer og den optager hele tiden.
For at stoppe (R) trykkes igen på REC og der skal indtastes kode. Herefter fortsættes forrige
tilstand, f.eks. (M).

3. SØGNING
For at finde en optagelse følges denne procedure:
a. Tryk på SEARCH, tast koden og tryk SEL (Standard kode 1111)
b. Vælg ”TIDSLINIE” og tryk SEL
c. Vælg dag med piletaster og tryk SEL
d. Vælg tidspunkt ved at flytte markøren på 24-timers time-linien med ► eller ◄
(TIP: Tryk --◄ og ►-- for at flytte markøren en time af gangen)
(TIP: Tryk ▲ for at markere UR-ikon og tryk SEL, så bliver time-linien til en minut-linie)
e. Når tidspunkt er valgt trykkes ▼ for at vælge KANAL. Brug ► eller ◄ og tryk SEL.
f. Afspilning starter, vælg mellem PLAY/PAUSE med ►‖
Spol hurtigt frem med ►► og tilbage med ◄◄ (fra 2x til 64x hastighed),
Tryk ►-- for at springe 1 minut frem, --◄ for 1 minut tilbage
Under pause tryk ►-- for at gå et billede frem, --◄ for et billede tilbage

Tryk ESC for at stoppe afspilning og returnere til oversigten. Vælg evt. en ny optagelse eller
tryk ESC indtil du er ude af søgemenuen.

4. BACKUP
a. Find den ønskede optagelse som nævnt under 3. SØGNING.
b. Tryk PAUSE ved det ønskede billede eller start af videoklip
c. Tryk BACKUP og vælg mellem følgende:
STILL = Gemmer billedefil, tryk SEL for at vælge
Indsæt USB pen og tryk SEL for at gemme billedet
Fremskridt vises i %, når færdig tryk SEL eller ESC

AVI =

Gemmer videoklip, tryk SEL for at vælge
Indsæt USB pen og tryk SEL
Vælg varighed med ◄ og ► og tryk SEL for at gemme videoklippet
Fremskridt vises i %, når færdig tryk SEL eller ESC

d. Tryk ESC for at stoppe afspilning og returnere til oversigten. Vælg evt. en ny optagelse eller
tryk ESC indtil du er ude af søgemenuen.

Billeder og video kan vises på en computer.
Såfremt computeren ikke er opdateret med codec til visning kan dette installeres fra den
medfølgende CD. Vi anbefaler den gratis afspiller GOM Media Player fra www.gomlab.com

Apps til DVR kan hentes her:
iOS: Søg efter ”iUMS” i Appstore
Android: Søg efter ”iUMS” i Android Play

