PRO 4000

NOORD 137
2931 SJ KRIMPEN a/d LEK
TELEFOON:

0180593913

FAX:

0180593266

INTERNET:

WWW.PRO-REC.NL
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1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM

- H.264 compressie techniek full D1
- Volledig Real Time(25 frames) (Max. 64 kanaal video input)
- Synchroon audio (facultatieve) monitor en verslag
- Bewegings detectie
- Privé beeldmasker
- Alarmeer pop-up camera wanneer het alarm wordt teweeggebracht.
- De opname van het Pre-alarm
- Verstuur automatisch e-mail wanneer het alarm wordt teweeggebracht
- Ondersteund netwerk toegang via LAN, ADSL
- Geschikte controle PTZ op het scherm en toetsenbord
- Onmiddellijke playback zowel server als cliënt
- IP technologie ondersteunend
- Meerdere monitor uitgangen
- Slimme functies voor het terug zoeken
- Functie VOIP
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2.HET HOOFDSCHERM

2.1

Login:
[veiligheidsknop], dan zal dit venster geopend worden.
Druk op de knop
Voer uw Gebruikersnaam en wachtwoord in.
LET OP!
Als het systeem uw naam en wachtwoord niet herkend dan blijft het venster staan

2.2

Full Screen:
Door 2 maal te klikken op de linker muisknop op een beeld dan verschijnt Full Screen [volledig
beeld].
Of klik op de rechtermuisknop om meerder functies te activeren.

2.3

Status registreren opnamen
Dit pictogram wijst erop dat het systeem continu opneemt
Dit pictogram wijst erop dat het systeem bewegingen registreert
Dit pictogram wijst erop dat het systeem alarm meldingen registreert
Dit pictogram wijst erop dat het systeem handmatig registreert

2.4 Verandering hoeveelheid monitorbeelden:

a.
In te stellen van 1 tot 64 beelden

b.
Sequence knop om de beelden te laten switchen
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Druk op het pictogram om meerdere functie`s te openen zie hieronder de mogelijkheden

2.5 De symbolen:
Ildvr instellings menu
Bewegings instellingen
Electronische kaart
Kaart instellingen
Pos/atm instellingen
Toegangscontrole instellingen
Pos/atm terug kijken
IP Camera toevoegen
TV-uit matrix instellingen
Noodopname registreert 30 seconden alle camera`s
Handmatige opname
Opmerkingen in het logboek schrijven
Logboek bekijken
Spraak verbinding op bouwen door middel van IP
DVD/CD programma openen
Om een extern programma in werking te stellen.
.

2.6

Informatie: Datum,Tijd,Schijfruimte
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2.7

Instellen helderheid – Contrast – Toon – Beeld - Luidspreker

Helderheid
Contrast
Kleur
Beeld
Luidspreker

2.8 Speeddome
Controle PTZ: [Speeddome]
PTZ knop (speeddome control openen)
PTZ knop (speeddome control sluiten)
a.

Licht besturing op afstand

b.

Ruitewisser besturing ter behoeve van pan/tilt camera

c.

Zoom in/Zoom out
Focus in/Focus out
Iris verandering

Klik om richtingen te veranderen speeddome.

d.

e.

De knop van de cirkel is voor autoscan

Toont de bediende speeddome.
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2.9 Exit knop
a.

b.

Knop om het programma te beëindigen.

Klik op O.K. om het te beëindigen.

3.0 HET PLAYBACK SYSTEEM

Snel terug zoeken:
U kunt als u rechtstreeks op het beeld gaat staan van de camera en de rechtermuis knop in drukken en
direct een aantal minuten of seconden terug kijken.
Zie onderstaande afbeelding:
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Terug zoeken:

Druk op de knop

om het terug zoeken te starten

Druk deze knop voor één camera
Druk deze knop voor vier camera`s
Druk deze knop voor negen camera's
Druk deze knop voor zestien camera's

Als u met de rechtermuis op een beeld klikt in de multi mode dan zal het beeld volledig groot.
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Druk direct de knop in van de desbetreffende camera om het zoeken van die dag te starten

De grijze kleur betekent dat deze camera geen opname heeft
De lichtblauwe kleur betekent dat er opnamen zijn

De datum wijzigen
Druk op de knop datum om de kalender naar voren te brengen.

De blauwe datums betekenen dat er opnamen zijn
De groene datum betekent de datum van vandaag.
De grijze datums betekenen geen opnamen of al gewist(automatisch)
Klik

of

om de maand te veranderen.
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Selecteer verschillende type opname

Druk deze knop voor handmatige opname
Druk deze knop voor bewegings opname
Druk deze knop voor sensor/alarm opname
Druk deze knop voor alle opnamen

Pas playbacksnelheid aan:
Klik op het pictogram voor de snelheid die u wenst

Van links naar rechts: Vorige minuut, Volgende minuut, play/Pauze, Einde,
Volgende Kader.

Druk deze knop om de beelden op tijd te synchroniseren.

U kunt op de tijdbalk drukken om de desbetreffende tijd te selecteren.of de knop files indrukken om
visueel de tijd van de opnames te laten verschijnen
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Intelligent zoeken:
De slimme knop

van het terug zoeken.

Klik op de knop om de slimme onderzoeksfunctie toe te passen.
Het slimme onderzoek is een nuttige methode van snel onderzoek. Het zoekt slechts bepaalde
gebieden die de gebruiker in het beeld „trekt“ en dan slechts de bewegende beelden op dat gebied
toont. Het bespaart tijd bij het zoeken van een gebeurtenis. Trek een groene rechthoek op het beeld,
druk daarna op de tijdsbalk om het te activeren.Druk nogmaals op deze knop om het te deactiveren.

De knop
vensters

wordt gebruikt voor het terug zoeken van 1 beeld tussen een bepaalde tijd in meerdere

Selecteer camera
intervaltijd van verschillend sub-venster.
Begintijd en eindtijd.

Onder de knop tools kunnen meerdere functie`s gebruikt worden.

Beelden bekijken en opslaan
Foto maken van afspelend beeld
Beelden branden op cd/dvd
Foto printen let op alvorens deze knop te gebruiken eerst een foto maken.
inzoomen lopend beeld
uitzoomen lopend beeld
Wanneer u aan het terug kijken bent dan kunt u op de zoom knop drukken om het beeld in of uit te
zoomen.U kan daarna doormiddel van de rechter muis knop het zoomen beëindigen.
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Video beelden opslaan

U kunt op twee manieren de beelden opslaan en branden op cd/dvd

1: druk op de knop

onderstaand scherm verschijnt

U kunt bovenaan een camera selecteren en aan de linker zijkant de tijd,als u dubbelklik met de muis op
de tijd dan ziet u aan de rechterkant het beeld.
U kunt het beeld stop zetten door middel van de pauze toets en daarna kunt u de schaar
gebruiken om het beeld te selecteren.Vervolgens ziet u een zwarte lijn in het beeld verschijnen, als u
daarna op het flopje drukt
2: druk op de knop

dan kunt u het beeld opslaan op een locatie die u wenst.
het hoofd afspeel menu en het volgende scherm zal verschijnen
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Hier kunt u de camera of camera`s selecteren en het tijdstip en de backup lokatie.
Nadat u de keuze heb gemaakt klikt u op de knop check en vervolgens op de knop backup.
Wanneer u de cd/dvd speler heb geselecteerd dan zal automatisch de afspeel player gekopieerd worden
op de cd of dvd,wanneer het bestand te groot is dan zal er een melding verschijnen.
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Nadat u de gebrande cd in een willekeurige windows machine doet dan zal het bovenstaande scherm
verschijnen.
Hier kunt u de file selecteren die u wenst.
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