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BELANGRIJK  

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan deze handleiding. 

Afhankelijk van het model DVR of firmware versie waarover u beschikt kan de 

schermlayout licht afwijken. Het principe en de werking blijft echter steeds 

dezelfde. 

Het is onze bedoeling u een document te bezorgen waarmee u op een duidelijke 

manier elke manipulatie van uw systeem kan uitvoeren. 

Uw opmerkingen worden gewaardeerd en zullen worden gebruikt om 

toekomstige nieuwe versies van de handleiding nog te verbeteren.  

Voor al uw opmerkingen en vragen kan u steeds terecht op   IT@ceulemans.be 

  

mailto:IT@ceulemans.be
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1. Op het toestel zelf 

1.1 Schermbeschrijving 

 

 

Uitleg van pictogrammen.
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Wanneer u met de muis bovenaan in een camerabeeld komt, ziet u dit deze icoontjes verschijnen 

 

 

 

(Fig.A) Digitale Zoom. Kadertje trekken met de muis om in te zoomen. Door te klikken en slepen kan 

je het beeld verplaatsen. Rechts muisklik om terug te gaan.  

 

Rechtermuisklik verschijnt het menuscherm : 

Linkermuisknop om verder te gaan. Klikken op willekeurige plaats om het menu te sluiten.  

O  

Hoofd menu 

1 camera per scherm 

Schermindeling met meerdere camera’s 

Vorige camera 

Volgende camera 

Camera tour 

Geen toegang 

Geen toegang 

Beelden herbekijken 

PTZ camera’s afregelen. 

Scherm Resolutie aanpassen 
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1.2 Opzoeken  

Uw opnametoestel schrijft de beelden naar de interne harde schijf. Wanneer deze vol is worden de 

oudste beelden overschreven. De tijd dat beelden op uw harde schijf worden bewaard hangt af van 

een aantal factoren: 

 

- Het aantal camera’s dat is aangesloten op uw systeem 

- De hoeveelheid beweging die wordt gedetecteerd. Aangezien wij het toestel instellen om 

enkel bij beweging op te nemen, zal de totale bewaartijd hier sterk van af hangen. 

Indien er zich belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die u permanent wil bewaren, zal u 

die dus moeten opslaan op een andere opslag dan de recorder zelf! 

 

Voor u kunt opslaan dient u te weten VAN wanneer TOT wanneer de nodige beelden lopen. Allereerst 

zal u dus uw beelden moeten zoeken. 

Als de beelden heeft gevonden kan men opslaan op 2 manieren: 

 

- Via het zoekscherm  ( zie 1.2.2 Opslaan en zoeken van beelden) 

- Via het BackUp menu ( zie 1.2.3 Opslaan via het BackUp menu ) 

 

1.2.1 Zoeken 

Klik rechtse muisknop en Druk menu. 

Kies uw gebruikersnaam uit de drop-downlijst en voer uw paswoord en in :  

 

1.2.2 Weergave per kanaal  

1. Open de interface voor weergave. Muis: klik met de rechtermuisknop op een kanaal in de 

liveweergavemodus en selecteer Weergave in het menu, zoals weergegeven in onderstaande 

afbeelding. 

2.  
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1.2.3 Opzoeken & opslaan van beelden 

  
1) Displayscherm : Hier  komen de beelden tevoorschijn die u gaat afspelen. 

2) Camera : Kies de camera vanwaar je de beelden wil opvragen. 

3) Kalender : Kies een datum 

4) Schermindeling : Kies het aantal camera’s dat u wilt bekijken. Hier kan u kiezen welke 

camera op welke plaats moet komen in de gekozen indeling van het scherm. 

5) Niet gebruikt. 

6) Bookmark : Lijst van gemarkeerde tijdstippen. Enkel mogelijk bij 1 camera selectie (zie 8).  

7) Gebeurtenissen lijst : Dit zijn alle bewegingen of foto’s die geregistreerd zijn van de 

geselecteerde camera. Dubbelklikken zal op een gebeurtenis zal het afspelen starten. Door op 

het  icoon te klikken zal het bestand vergrendeld worden en dus niet worden 

overschreven door nieuwe beelden. 

8) Functiebalk : Play, Stop, vorige & volgende frame, vertraagd afspelen, versneld afspelen, 

SMARTSEARCH(zie pagina 8), foto nemen(zie pagina 8), markeerpunt instellen (zie pagina 

8), volume(geluid is niet toegelaten in België) 

9) Tijdlijn : a.d.h.v. de legende onderaan kan u zien welke soort opname er is gebeurd. 

Standaard staat uw toestel ingesteld voor opname enkel bij beweging(motion). Door in de 

tijdslijn op een opname te klikken zal het afspelen starten. 

10) Tijdsinterval : Na geklikt te hebben in de tijdslijn kan u hier het tijdsinterval kiezen om 

nauwkeuriger te zoeken. 

11) Opslaan : Dit zal het opslaan starten van de gemaakte selectie ( Zie punt 12) 

12) Selectie opslaan. Klik in de tijdslijn op een gewenste tijdstip en vervolgens op het schaar-

icoon om het beginpunt aan te duiden, kies een tijdsstip in de tijdslijn en klik nogmaals het 

schaar-icoon voor het eindpunt. Om op te slaan d.m.v. tijd in te geven zie pagina 9. 

13) Opnamelegende : verklaring van het type opnames 
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1.2.3.1 Gebeurtenissen search 

De slimme zoekfunctie laat toe om enkel de beelden af te spelen waar beweging is geweest in een 

geselecteerd deel van het beeld. bv. een camerabeeld waar u enkel de gebeurtenissen wil zien waar 

beweging is aan een bepaalde deur. 

 



Versie 4.0  

 

9 

Selecteer de camera's voor de zoekopdracht en stel de begin- en eindtijd in. . Klik op de knop Zoeken 

om de zoekresultaten op te halen. U vindt de resultaten in de balk aan de linkerkant. Klik op de knop 

 om het bestand weer te geven. 

Foto nemen of snapshot: Dit is enkel mogelijk in Full screen/ volledig scherm. Dit doet u door te 

klikken op het gewenste camerabeeld tot deze op volledig scherm staat. Er dient ook een usb stick in 

het opnametoestel aanwezig te zijn waar u de foto’s kunt opslaan. 

Markeerpunt instellen: Tijdens het afspelen van 1 camera kunt u markeerpunten instellen door  

of op de knop  te klikken. Geef een naam aan dit punt en klik OK.  

Opmerking: Klik op de knop om de standaardtag toe te voegen. Klik op de knop  om aangepaste 

tags toe te voegen en tagnamen in te voeren 

Klik op de knop  om de interface voor bestandsbeheer te openen. Klik op Tag om de tags te 

beheren. U kunt tags controleren, bewerken en verwijderen..  
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2. Backup maken 

2.1 Backup maken van opnamebestanden 

2.1.1 Snelle exports 

Opslaan d.m.v. tijd in te geven: Open het Main Menu door linkermuisklik. 

Kies dan EXPORTEREN  normaal.  

1. . Selecteer de indeling voor de te exporteren logbestanden. U kunt maximaal 9 indelingen 

selecteren. 

2. Klik op de knop Exporteren om het exporteren te starten. 
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2.1.2 Back-ups maken met normale videozoekopdrachten. 

 

Doel: Van de opnamebestanden kan een back-up worden gemaakt naar verschillende 

apparaten, zoals USB-apparaten (USB-flashstations, USB-HDD's, USB-branders), SATA-

branders en eSATA-HDD's Back-ups maken met USB-flashstations en USB-HDD's 

 

 Stappen:  

1. Open de interface voor exporteren. Menu > Exporteren > Normaal  

2. Selecteer de camera's voor de zoekopdracht.  

3. Stel de zoekvoorwaarden in en klik op de knop Zoeken om de Zoekresultaten-interface te 

openen. De overeenkomende videobestanden worden weergegeven in de overzichts- of 

lijstmodus. 

 
 

4. Selecteer de te exporteren videobestanden of afbeeldingen in het overzicht of de lijst. Klik 

op  om het opnamebestand weer te geven om het te controleren. Schakel het selectievakje 

in voor de opnamebestanden waarvan u een back-up wilt maken.  

De grootte van de momenteel geselecteerde bestanden wordt links onder aan het venster 

weergegeven.  
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Exporteer de video- of afbeeldingsbestanden. 

 Klik op de knop Alles exporteren om alle bestanden te exporteren. U kunt ook de 

opnamebestanden selecteren waarvan u een back-up wilt maken. Klik op Exporteren om de 

interface voor exporteren te openen. 

 
 

Opmerking: Sluit het venster “Exporteren” niet totdat de melding “exporteren voltooid” 

weergegeven wordt. 

  



Versie 4.0  

 

13 

3. Via Internet browser 

3.1 Uw persoonlijke toegang 

We onderscheiden een aantal toegangsmogelijkheden : 

Lokaal : enkel te gebruiken binnen het netwerk waar de recorder in staat. (bv. In uw zaak) 

Remote : te gebruiken wanneer u buiten het netwerk van de recorder wenst in te kijken. 

Sommige routers laten toe de “Remote” link ook “Lokaal” te gebruiken. Dit is voor elke installatie 

individueel te onderzoeken en kan door ons niet worden aangepast. 

Lokaal http://      .  . . : 

  

Remote http://www.hik-connect.com 

 

3.2 Remote kijken. 
 

Wanneer u uw beelden wil bekijken vanop moet u eerst naar uw persoonlijke webpagina surfen. 

Dit doen we door te surfen naar http://www.hik-connect.com. 

U komt op volgende pagina terecht. 

 

U moet zich hier aanmelden met volgende gegevens. 

Email  

  

Wachtwoord  

 

  

http://www.hik-connect.com/
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U komt nu terecht op uw overzichtspagina. 

 
Klik hier nu door op het getal in de kolom IP/Port No. 

U komt terecht op volgende pagina. 
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3.3 Toevoegen aan veilige websites 
We moeten de website eerst toevoegen aan “vertrouwde websites”. Dit zodat we bestanden (we 

denken hierbij aan videofragmenten die we willen opslaan) kunnen bewaren op onze computer.  
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3.4 Inloggen 

Om in te loggen op uw systeem werd er een gebruikersnaam aangemaakt op het systeem voor u. 

Deze geeft u in op het scherm dat u nu te zien krijgt. 

Vervolgens klikt u op “LOGIN” 
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3.5 Eerste gebruik 

Bij het eerste gebruik op een PC waar u nooit eerder uw camerasysteem geconsulteerd heeft zoal u 

gevraagd worden een PLUGIN te installeren. 

Opgepast : sommige browsers of versies van browsers zijn niet compatible met de plugin 

Wij proberen er steeds voor te zorgen dat deze plugin werkt op een zo groot mogelijk aantal browsers, 

doch door de constante evolutie en automatische updates kunnen wij niet garanderen dat elke 

browser(versie) de plugin ondersteunt. 

Om de plugin te installeren surft u naar de link hierboven vermeld (lokaal of remote naargelang uw 

locatie) 

 Klik op “Klik hier om de plug-in te 

downloaden en installeren. Sluit de browser 

tijdens het installeren.” 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de browser waarmee u werkt wordt bevestiging gevraagd, wij geven als voorbeeld 

Internet Explorer : 

 

Kies “Uitvoeren” 

 

Kies “Toestaan voor alle websites” 
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 Vink het vakje “Deze waarschuwing 

…” aan en kies “Toestaan” 

 

 

 

 

 

 

 

Kies “Toestaan voor alle websites” 

 Vink het vakje “Deze waarschuwing 

…” aan en kies “Toestaan” 
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3.6 Tab “Live View” – Live Weergave 

 

 

In de linkerkolom ziet u de camera’s aangesloten op uw systeem.  

Wanneer u deze klikt op  verschijnen ze in volgorde op het scherm. 

Dit zijn Live beelden. Hierbij kan u kiezen voor Main Stream of Sub 

Stream door op het  te drukken. 

Main Stream : hoge resolutie, dus groot verbruik aan bandbreedte op uw 

netwerk. 

Sub stream : lagere resolutie, minder zware belasting van uw netwerk. 

 

 

Links onderaan kan u de volgende instellingen wijzigen voor Live weergave: 

 Indeling scherm 

 Videokwaliteit 

  Microfoon instellingen 

 

 

 

Rechts onderaan hebt u volgende functies: 

- Alle streams openen 

- Snapshot / Foto 

- Lokale opname 

- Digitale zoom 

- Vorige camera 

- Volgende camera 

- Audio 

- Video sluiten 

- Fullscreen 
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In de rechterkolom hebt u volgende functies: 

 

- Richting wijzigen camera (enkel beschikbaar bij PTZ domes) 

- Snelheid  

- Optisch inzoomen 

- Focus 

- Iris 

- PTZ menu (enkel beschikbaar bij PTZ domes) 

- Helderheid 
- Contrast 

- Kleur 

- Saturatie 

-  
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3.7 Tab “Afspelen” - Opnames bekijken 

3.7.1 Beelden herbekijken - Zoeken 

Kies een gewenste datum door middel van de kalender aan de rechterkant 

en druk op “Zoek”. 

 

 

 

 

In de tijdslijn ziet u alle opnames tussen 00:00 en 24:00. Naar gelang het type van de opname ziet u 

een gekleurde balk. 

Blauw: Continue opname / Roos: Beweging geregistreerd / Rood: Alarm  

(Standaard worden systemen ingesteld enkel op te nemen bij beweging) 

Onderaan rechts kan u door middel van de schuifbalk inzoomen op de tijdslijn om nauwkeuriger de 

opnames te bekijken. 

 

Klik in de tijdsbalk om het afspelen van een opname op het aangeklikte tijdstip automatisch te 

beginnen afspelen. Dit kan u voor alle camera’s afzonderlijk doen. 

De play-pauze-stop en snelheid functie heeft invloed op de geselecteerde camera. 

 

U kan in het weergavescherm kiezen welke camera u wil controleren. De actief geselecteerde camera 

wordt rood weergegeven. 
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3.7.2 Beelden Opslaan 

Opslaan wil zeggen dat u beelden van het opnametoestel kopieert naar uw pc of een extern 

opslagmedium zoals een USB stick. De opgenomen beelden worden bewaard op het opnametoestel tot 

de harde schijf vol is. Vervolgens zullen de oudste beelden worden overschreven. Wanneer u 

belangrijke beelden permanent wil bijhouden moet u deze dus opslaan. 

Wij beschrijven voor u de meest gebruikte manieren om beelden op te slaan : 

3.7.2.1 File List 

Via de knop   krijgt u een overzicht per camera voor alle gebeurtenissen van de gekozen dag. 

Voor het stoppen of het selecteren van een andere datum, klikt u eerst met de linkermuisknop op de 

stop knop onderaan in het menu. 

Download : Selecteer in de gebeurtenissenlijst door vakjes aan te vinken. Klik op “Download” om het 

opslaan naar uw pc te starten. 

Via deze methode blijven de beelden voor altijd opgeslagen op uw pc. 

Path : plaats op uw PC waar u de beelden wil opslaan (standaard C:\RecordDownload\) 

Klik op “Downloaden” om het downloaden te starten. 

U ziet de vooruitgang in de rechterkolom. 
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4. App mobile telefoon 

Volgende toestellen ondersteunen de mobile APP: 

Iphone - Ipad– Android  

 

4.1 Smartphone/Tablet

Alvorens de App te kunnen downloaden dient 

u over uw eigen persoonlijke apple account te 

beschikken. Als u er nog geen heeft dient u 

deze eerst aan te maken. 

Om de App te downloaden gaat u in Iphone 

en/of Ipad naar de App store. 

Indien u de App niet vindt in de App store met 

uw Ipad, dient u links bovenaan Iphone te 

selecteren. 
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In de App store gaat u naar de optie zoeken en 

vult in het invoerveld “dmss” in. 

Vervolgens kiest u de hik-connect 

Downloaden + Installeren en Openen. 
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4.1.1 App instellen

 

Open de app en meldt u aan met de gegevens van pagina 13 

 

. 

Wanneer u bent ingelogd krijgt u uw systeem te zien. 

Aan de rechterkant ziet u een . Als u hierop klikt wordt dit groen en komt er onderaan op het 

scherm “Start Live Mode (X)” waarbij x het aantal camera’s van uw systeem is. 
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4.1.2 Opnames afspelen

Voor het afspelen van opnames kiest u bovenaan het  icoontje.. 

 

   

Hier kan u uw datum en tijd selecteren voor het afspelen. 

Wanneer u uw gewenste tijd heeft gekozen klikt u onderaan op “Start afspelen”.  

 

 

Opnames in de tijdslijn zijn aangeduid in het rood. U kan dit verslepen om het gewenste tijdstip te 

bekijken. 
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5. Pictogrammen 

 

 

U kan deze pictogrammen bestellen via onze website bij een externe partner. 

http://www.ceulemans.be/producten 


