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Deze handleiding is in het Nederlands, de afbeeldingen in het Engels.

Beelden terug kijken van uw BSC recorder 

Zorg dat u de inloggegevens bij de hand heeft,  

de recorder zal daarom vragen.  (zie foto 1)                        (foto1)

U wilt beelden terug kijken van een Event / gebeurtenis op uw recorder.

Sleep de muis naar de linker onderkant van de recorder.

U komt daar bij het menu Teken uit (zie foto 2), klik daarop.

Druk daarna op search/zoeken. (zie foto 3) 

                         (foto2)

(foto3)

U komt nu in het terug kijk menu, Selecteer nu een datum van het voorval.

Als u op het agenda teken (zie foto 4) klikt, dan kunt u alle dagen terug kijken 

waar een rood streepje onder staat.

Is het rode streepje weg op een oude datum, dan kunt u die beelden 

niet meer terug zien en is deze overgenomen.

(foto5) (foto4)

Selecteer de camera die u terug wilt zien. (zie foto 5) 
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Nadat u de gewenste datum en camera heeft opgegeven,

ziet u onder in het beeld de 24 uurs tijdlijn. (zie foto 6)

Indien uw systeem is ingesteld op opnamen bij beweging ziet u gele vlakken of streepjes.

Daar heeft een opname van uw camera plaats gevonden.

(foto 6)

U kunt door de tijdlijn klikken. Zodra u weet rond welke tijd het ongeveer gebeurd is, 

kunt u rechts onder de tijdlijn aanpassen (zie foto 7) van 24 uur naar 2, 1 of een half uur.

De gele stukken worden nu groter zodat u nauwkeuriger kunt zoeken. ( zie foto 7)

(foto 7)

Nadat u de beelden terug heeft gekeken, sluit u af via de stopknop.

U blijft in het menu Search zitten. 

Om beelden op te slaan gaat u naar het tapblad Events/Gebeurtenissen. (zie foto 8)

(foto 8) 
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Selecteer de juiste datum. (zie foto 9) Vervolgens geeft u de begin tijd en eind tijd op van wanneer het 

voorval plaats heeft gevonden (zie foto 10)

(foto 10)

(foto 9)

Voorbeeld:

Datum 23-04-2019 

Tijd 12:30:00  tot 12:35:00

(Zoek tijd 5 min)

Selecteer nu de camera of camera`s waarvan u beelden wilt opslaan. (zie foto 11) Klik daarna op 

het zoek teken (zie foto 12).

(foto 12)

(foto 11)

Nu ziet u in het grote vlak de bewegingen die er geweest zijn in de 5 min die geselecteerd zijn.

(zie foto 13) 

(foto 13) 
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Selecteer de beelden die u wilt opslaan door rechtsboven het 

vinkje aan te klikken (zie foto 14) 1 of allemaal.

(foto 14) 

* Zorg dat er een USB stick in de voorkant van de recorder zit*

Klik nu op het Back-up plaatje (SD kaartje) (zie foto 15) 

(foto 15) 

Nu krijgt u de vraag: Back-up Type. (zie foto 16)  

RF AVI MPEG-4

Selecteer AVI, die kunt u je afspelen via VLC player op een computer  (foto 16) 

en klik op opslaan.

Nu wordt het USB stickje geopend en ziet u wat er verder op staat. ( zie foto 17)

Als u nu op OK klikt rechts onder in het beeld, dan worden de beelden 

naar uw USB stickje gezet. 

voor het aanmaken van een mapje op uw USB sticl ga verder met 

bladzijde 5

Als u nu op OK klikt met uw muis dat worden de beelden 1 voor 1 

gekopieerd naar uw USB stick.

Zodra er in het beeld staat Back-up successful dan bent u klaar druk 

dan op Cancel en sluit af rechts boven in door op het kruisje te drukken

(zie foto 23) (foto 17) 
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Indien u een mapje aan wilt maken op de USB stick volg dan deze stappen 

U kunt ook een mapje aanmaken (hoeft niet)  door rechts boven op het mapje te klikken. 

( zie foto 18) Geef vervolgens een naam op die u wilt,  

bijvoorbeeld datum of beschrijving van het voorval.

Klik op enter en dan op OK (zie foto 19) en u komt weer terug in het USB stickje. 

( zie foto 20) Daar staat het door u aangemaakte mapje.

Door dubbel te klikken opent u het mapje en klik vervolgens op OK,

rechts onder in het beeld.

(foto 18) 

(foto 19) 

(foto 20) 

De beelden worden nu weg geschreven. (zie foto 21) Dit is te volgen: 

door dubbel te klikken opent u het mapje en klik vervolgens op OK.

Als het opslaan gelukt is, staat er onder 

in het beeld (zie foto 22) :Back-up successful

/ geslaagd. Klik daarna op Cancel / Annuleren

(foto 21) 

(foto 22) 

Nu bent klaar. Sluit af rechts boven in het 

beeld (zie foto 23) door op het kruisje te drukken.

(foto 23) 

Einde


