loevoegen DVR. NVR of càméra in Smart

PSS

Klik na de installatie van de software op "DEVICE MGR". Deze knop bevind zich in de

onderste regel met settings.

Hier bevinden zich 2 opties om een apparaat toe te voegen.

Auto Add: Deze functie zal
automatisch het netwerk afspeuren
naar Dahua apparaten. Vink het
apparaat aan dat dient te worden
toegevoegd en klik vervolgens op
"Batch Add". Alle geselecteerd
apparaten worden vervolgens aan
de lijst toegevoegd

Manual Add: Met deze functie kunnen de
gegevens van het apparaat handmatig worden
íngevoerd. Dit is vooral handig bij het toevoegen
van apparaten vanuit een extern netwerk. Voer
alle gegevens in en klik op "Getting info". Smart

controleert de ingevoerde gegevens en haalt
de apparaat informatie op. Vink de optie "Create
Group" aan en klik op "Ad d" . Het apparaat is nu
toegevoegd.
PSS

Als een apparaat is toegevoegd aan Smart PSS dan staan er 5 knoppen achter het apparaat. Deze zijn
voor de volgende functies:

ffi:

Wijzig inlog gegevens waarmee Smart

ffi:

Wijzigen systeeminstellingen zoals bijvoorbeeld netwerkinstelling, parameters, taal, etc.

ffi: Log in
ffi: Log uit
ffi:

Verwijder

PSS

verbinding maakt

Camera configuratie

Het aanpassen van de camera configuratie kan via de optie "Signal mg/'. Hier kunnen instellingen
gedaan worden die enkel betrekking hebben tot het geselecteerde kanaal. Waaronder De

video/audio parameters, opname schema's en motion detection instellingen.

Live kiiken van beelden

Open de functie "previel í" voor het bekijken van de live beelden.
Vouw het geselecteerde apparaat uit en sleep de camera naar het scherm waar deze dient weer
gegeven te worden.

Afspelen van opgenomen beelden

Voor het afspelen van de opgenomen beelden open de optie "playback"
Selecteer de NVR of DVR. Vink de camera aan waarvan de beelden weergegeven dient te worden,
selecteer de datum en druk op 'Search". Onderin het scherm wordt een balk getoond van 00:00 tot
24:00. De kleur in deze balk bepaalt de type opname. Klik op het moment om de beelden af te
spelen.

Voor het opslaan van de beelden klik op "Download".
tabbladen:

Er

verschijnt een scherm met verschillende

By file: ln dit tabblad worden de opname bestanden van de camera's weergegeven met de begin en
eindtijd er bij. Vink de bestanden die opgeslagen dienen te worden aan en druk op "Download".
SmartPSS begint nu met het downloaden van de bestanden.
Bv time: Dit tabblad geeft de mogelUkheid om de bestanden te downloaden aan hand van een
ingegeven begin- en eindtijd. Voer de tijden ín en druk op "Download" om de bestanden te
downloaden.
Downloading: Dit tabblad geeft de status weer van de bestanden die op dat moment worden

gedownload.
Dorqnloaded: Overzicht van de reeds gedownloade bestanden.

Het is mogelijk om zelf te bepalen waar SmartPSS de gemaakte opnames bewaard.

Open "General" om de map te bepalen waar de bestanden dienen te worden opgeslagen. Ga
vervolgens naar "File" en klik op de knop "Browse" van het "Record path" om de opslag map te
bepalen.

Lokale bestanden afspelen met SmartpSS
De bewaarde bestanden kunnen ook worden afgespeeld met SmartPSS. Open de optie "Locat data,,.

ln het Local data scherm bevind zich links onderin de optie "Locat rec" . Klik hier op en selecteer het
bestand. Nu zal SmartPSS het lokale bestand afspelen. Deze functie is ook geschikt voor bestanden
die zijn gedownload door een andere versie en/of type pSS.

