
        Handleiding camerasysteem V1.0 

          Uitelg over terug kijken en opslaan van de opgenomen beelden.
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Handleiding camerasysteem V1.0 

1.

Ga met de muis naar beneden en de menu balk komt tevoorschijn.

Klik op menu.

2.

Indien u in moet loggen vul uw wachtwoord in -------------------------

Druk op enter en dan op login. 

3.

In het menu klikt u dan op record search

Hier ziet u de kalendermaand; deze kunt u boven in de balk aanpassen 

naar een vorige maand of voor het vorige jaar.

4.

Selecteer de camera die u terug wilt zien 

of laat deze op ALL (alle camera`s)  staan.

Alle dagen waar opnames van zijn,

zijn voorzien van een oranje driehoekje.

5.

klik op de dag die u terug wilt kijken en klik op play 

(laat de tijd 00:00:00 tot 23:59:59 staan).
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6.

U kijkt nu terug. De tijdlijn is nu de volledige 24 uur. Zo kunt u snel 

zoeken wanneer er iets is verdwenen of neer gezet.

7.

Links onderin kunt u de tijdslijn aanpassen van 24 uur

naar 2, 1 of een half uur.

8.

Bekijk het voorval en noteer de  datum,

en begin tijd gevolgd door de eind tijd  die u wilt opslaan.

Als u klaar bent met terug kijken, druk dan op stop, gevolgd 

door het rode kruisje rechts boven in het veld.
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                           Beelden opslaan op een USB stick

9.

U zit nog altijd in het menu Record search. Ga naar tabblad events en

stop een lege USB stick in de recorder.

10.

Vul daar de juiste datum, begin en eind tijd in en druk op search

Blad 4



Handleiding camerasysteem V1.0 

11.

Onder in het veld verschijnen de opgenomen beelden die er geweest 

zijn in de tijd die u opgegeven heeft.

Selecteer de gewenste regels die u wilt opslaan of selecteer 

de bovenste regel, dan wordt alles geselecteerd. Druk daarna op 

backup.

12.

U ziet nu een scherm met verschillende formaten 

Selecteer nu AVI; dit is op elke PC af te spelen en druk op save.

13.

U komt nu ik het backup scherm van de USB stick.

Links ziet u de USB stick: open deze.

In het grote veld ernaast ziet u de bestanden die er al opstaan.
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14.

Rechts boven kunt u (hoeft niet) 

een mapje aanmaken op de USB stick.

15.

Geef het nieuw te maken mapje een naam bijvoorbeeld de datum

en druk dan op enter.

16.

Open het mapje dat nu in de lijst van het stickje staat. 
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17.

Druk vervolgens op OK en hij slaat de beelden op. De voortgang is 

onderin te zien door de groene balk die per 

bestand langzaam groen wordt.

18.

Nu schrijft hij beeld voor beeld weg: 1/3, 2/3 en tenslotte 3/3. 

Als er staan backup successful druk dan op cancel. U bent nu klaar.

Controleer wel of de opnames op de USB stick staan.

Stop hiervoor de USB stick in uw PC.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via info@ribbinktechniek.nl
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