Live kijken
*In deze handleiding wordt er van uit gegaan dat de camera al juist is ingesteld op uw apparaat.

Stap 1. Open de APP: DMSS.

Na het openen, zie je een vergelijkbaar scherm:

Stap 2. Om live te kijken, kun je:
a.

Direct live kijken, door op de knop “Alles” te klikken, achter het
gewenste systeem. Je krijgt dan meteen een reeks kanalen te zien
van dit systeem. In een raster overzicht van 4 of meer kanalen.

b.

Op een kanaal-miniatuur of -lijst te klikken van het gewenste
systeem. Je opent dan puur deze camera van dit systeem in een
enkele live weergave

c.

Door op “Preview” of “Live” te klikken links bovenin. Je krijgt dan
een leeg rastervenster waar zelf per positie een kanaal geselecteerd
kan worden uit de toegevoegde systemen. Dit is vooral handig als je
van meerdere systemen camera’s op één scherm wilt zien.

Tip 1.

Dubbel tikken op een kanaal, maakt het beeld groter of weer terug naar raster weergave zoals
ingesteld.

Tip 2.

Door je telefoon of tablet 90° te draaien, veranderd de weergave van je scherm. De menu knoppen
verdwijnen en je krijgt nu beeld te zien op het volledige scherm. En ook hier is Tip 1 mogelijk.

Stap 3. Door kanalen Swipen.
Als je live weergave aan hebt, kun je met je vinger swipen naar links of rechts over het scherm.
Je “bladert” dan door de kanaal- of raster-weergaven die er beschikbaar zijn. Dit kan alleen wanneer
er meerdere camera’s en/of systemen zijn geselecteerd in de live weergave.
Als je een favorieten lijst hebt geopend, blader je dus door enkel door de camera’s in deze lijst.

Stap 4. Functies tijdens afspelen.
1. Play/Pauze knop
2. Wisselen naar HD of SD-kwaliteit.
3. Geluid aan/uit
4. Raster view wisselen. 1/4/9/16
5. Beeld draaien staand/liggen mode
6. Begin direct met terug kijken.
7. Maak een Foto van de live weergave
8. Spreek functie. (Intercom of speaker)
9. Start / Stop met opnemen huidige weergave
10. Sluit de alle kanalen van live weergave.
11. Meer functies. (Zie Stap 5)
12. Terug naar hoofdmenu. (Home)
13. Instellingen van huidige live kanaal
14. Open kanaal- systeem-lijst

Stap 5. Meer functies.
15. Favorieten weergave maken
16. PTZ-bediening weergeven
17. Smart Scan
18. Ruitenwisser activeren op kanaal.
19. Actieve verlichting in of uitschakelen

Tip 3.

Maak een favorieten lijst aan, als je meerdere, verschillende camera’s snel wil kunnen openen.

Tip 4.

Live kijken en terugkijken verbruikt veel data, gebruik zo veel mogelijk een Wifi Netwerk!

Terug kijken / Afspelen
Playback / Afspelen
Stap 1. Open de APP: DMSS.
Na het openen, zie je een vergelijkbaar scherm

Stap 2. Beelden opzoeken en afspelen.
Je kan beelden op verschillende manieren afspelen.
a.

Via de “Playback” knop in het hoofdmenu. Hier krijg je een keuze uit 1 of
meerdere camera’s en tijd naar keus te selecteren wat afgespeeld moet worden.

b.

Via de (push)berichten lijst indien dit is ingeschakeld. Hier krijg je een lijst te zien
van “meldingen” die zijn ontvangen, die je met 1 druk kan openen om af te
spelen of live weergave te zien.

c.

Via de Direct terugkijken knop (nr 6) bij live kijken. Wanneer je een live-view
hebt, kun je via deze knop direct beginnen met terugkijken van de huidige
camera en dag. (Zie stap 4, live-kijken)

Stap 3. Playback scherm
Bij het openen van de playback functie, zie je het volgende:

+. Selectie knop
1. Hoofdmenu (Home)
2. Open kanaal- systeem-lijst
3. Start, Stop playback
4. Open Afspeelsnelheid opties
5. Speel frame voor frame af
6. Geluid aan/uit voor afspelen
7. Beeld draaien staan/liggen mode
8. Maak een foto van huidige frame
9. Start / Stop met opnemen huidige weergave
10. Begin met exportfunctie vanaf huidige frame.
11. Smart Scan
12. Datum en tijd zoek selectie
13. Videoclips zoeken
14. Verschuifbare tijdlijn met opname markeringen

Stap 4. Handmatig afspelen
Om handmatig af te spelen kun je een enkel kanaal of meerdere kanalen tegelijk
openen.
Om een enkel kanaal te openen, klik je op de grote “+” in het midden van het
scherm, kies het systeem en het gewenste kanaal daaronder om te openen.
-

Het kanaal zal direct beginnen met afspelen, vanaf het begin van de dag.
Je kan deze direct op pauze (3) zetten, om specifieker te zoeken.

Vervolgens pas je de datum en tijd aan met de knop (12) naar wens om een
opname te zoeken.
Je zit dan het volgende:

A. Jaar / Maand / Dag selectie knop.
B. Opname beschikbaarheid markering.
C. Geselecteerde dag
D. Opname type om te zoeken
Selecteer de gewenste datum,
Selecteer de gewenste opname type,
Klik onderaan op “OK” om te zoeken.

De beelden van de camera worden geladen en
weergegeven in de tijdlijn onderin.
Hierin kun je de volgende punten herkennen:

E. Continu opnamen
F. Huidige afspeel positie
G. Moment of Detectie opnamen
Deze tijdlijn is naar links en naar rechts te verschuiven, om het gewenste afspeel moment op de afspeel positie (in het
midden bij “F”) te krijgen. Na even laden, begint dit af te spelen. (Let op, het moet wel exact goed staan!)
Tip 5. De tijdlijn in of uit te zoemen, door met 2 vingers op tijdlijn naar binnen →  of naar buiten  → te knijpen.

Stap 5.

Afspelen via Push Berichten.

In het hoofdmenu, kun je onderin je scherm de “bericht” knop vinden.
Door deze te openen, krijg je een lijst met de gegenereerde meldingen.
Dit kunnen meldingen per systeem en meldingen per kanaal zijn!
Bij de meldingen staan rode puntjes, die aangeven dat deze melding nog
niet is afgespeeld. Bij systemen, staan hier het aantal “nieuwe” meldingen
in vermeld met een getal.
De melding kan ook aangeven wat voor detectie het is zoals:
-

Beweging Detectie
Lijn Detectie
Regio Detectie
Etc.

Ook kan de melding aangeven of het om een “Persoon” of een “Voertuig” gaat, dit is afhankelijk van de functionaliteit van
de Camera en/of Opnamesysteem.
De melding kan geopend worden, door op de melding te drukken, de opname die hierbij hoort wordt geladen. Er wordt
vervolgens een “Afspelen” of “Live mode” weergegeven waaruit gekozen kan worden.

Stap 6.

Afspelen via live mode.

Tijdens het “Live” kijken van een kanaal, kan er direct op de instant playback knop gedrukt worden. Zie optie (6) Bij live
kijken. Waarna dezelfde functie opgestart wordt als bij Stap 4, handmatig afspelen.

Foto en Video opslag
Om opgeslagen foto’s en video’s op je apparaat terug te kijken, ga je in het hoofdmenu naar de knop
“File”
Hiermee open je de “beveiligde” opslag van de
app. De foto’s en video’s hieronder kun je
standaard niet vinden in de galerij van je telefoon.

Na het openen, staan er boven in 2 opties:

-

Tip 6.

Video
Afbeelding.

Geeft de lijst met gemaakte video opnamen op huidig apparaat weer.
Geeft de lijst met gemaakte snapshots op app huidig apparaat weer.

Door in het miniatuur overzicht een snapshot of video ingedrukt te houden, krijgt u de “deel” knop te
zien, waarna u dit item kunt delen via een gewenste app op uw apparaat.

