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1. Nuuo Remote live viewer

1
2
5

3
4

1. Beschikbare camera’s, deze kan je slepen naar links naar een vrij te
kiezen venster
2. PTZ, Camera bewegen + in-uitzoomen
3. Ongebruikt, Archief, Instellingen
4. Camera starten, stoppen, wissen
5. Weergaveselectie

Om opgenomen beelden terug te zien kan je hier in vak 3 op de middenste
knop “archief” drukken

Dan kom je in het “Nuuo Playback system”
-Om een camera te laten afspelen kan je deze slepen van uit venster 1
(Beschikbare camera’s) en slepen naar links naar een vrij te kiezen venster.
-Als je op afstand kijkt is het aangeraden om “stream profile” te veranderen
naar high, low of minimum.
Dit doe je door met de rechtermuisknop te klikken op een camera in het
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linkervenster. Dan krijg je onderstaand scherm. Druk hier op stream profile en
kies high, low of minimum. Tip: Als de beelden niet snel genoeg doorkomen,
kies dan een lagere kwaliteit.

-Digitaal inzoomen kan je doen door te klikken met de rechter muisknop op een
camera in het linker venster en dan te klikken op “Enable Digital PTZ”
Nu kan je een zone selecteren op het beeld die dan ingezoomd word.
Uitzoomen kan je door het scrol-rolletje van de muis te gebruiken. Je kan ook
het PTZ venster (venster 2) gebruiken, maar dit is minder eenvoudig.
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2. Nuuo Playback system
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Browse/Search mode
Weergaveselectie
Selecteren van de beelden / Instellingen
Beeldbewerkingsopties
Tijdsbalk
Video-bediening

Beeldbewerking

Backup

Beeld opslaan

Export audio/video

Beeld afdrukken

LOG bekijken
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Om archiefbeelden te bekijken druk je op het klokje in venster 3
Vervolgens krijg je onderstaand venster.
-Druk hier op het kleine pijltje naast het huisje
-Kies dan de vestiging
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-Nu kan je de datum & tijd kiezen van de gewenste beelden
-Kies de datum in de kalender, de rode nummers zijn beelden waar er opname
is.
-Nu zie je onderdaan dit venster rode lijntjes. De rode lijnen zijn de
bewegingsdetectie & opname, je kan dus enkel een stuk selecteren waar er
beweging & opname is.
-Je selecteert best niet meer dan nodig is, hoe meer je selecteert hoe langer de
zoekactie.

Hier is bijvoorbeeld 15minuten beeld geselecteerd van camera “Zijkant”
-Je ziet een klein voorbeeld van de beelden linksboven
-Als je de gewenste beelden geselecteerd hebt, druk dan op OK
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-Nu krijg je de geselecteerde beelden, met de video-toetsen kan je nu de
weergave starten

Van links naar rechts
-Play
-Pause
-Stop
-Stap terug
-Beeld terug
-Beeld vooruit
-Stap vooruit
-Que-IN
-Que-UIT
-Trager
-Sneller
-Uitzoomen
-Inzoomen
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3. Back-up maken van een gebeurtenis
-Druk op de back-up knop in venster 4

-In het volgende venster kun je alle gegevens invullen.
-Start & eindtijdstip
-Camera’s
-Backuppen op CD, DVD of Harddisk (Harddisk aangeraden)
-Selecteer alle vinkjes onderaan bij Option
-Druk op “OK”
-De backup wordt nu gestart
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