
Stap 1: Download de SmartPSS app op uw pc.

Stap 2: Ga in het hoofdmenu naar 'Playback'.

Stap 3: Klik op de camera waarvan u de beelden terug wilt
kijken. Dit doet u door deze te selecteren.
Let op: om de snelheid van de app stabiel te houden, raden
we aan om de beelden van slechts één camera tegelijk te
bekijken.

Stap 4: Stel links onderin de tijd in. U selecteert de begin- en
eindtijd. Om de snelheid van de app stabiel te houden,
selecteert u deze tijd zo nauwkeurig mogelijk. Het maximale
tijdsbereik is 24 uur. U kunt de beelden terugkijken zolang er
een blauw bolletje bij staat.

Stap 5: Na het instellen van de gewenste tijd klikt u op de
blauwe knop 'Search'.

Stap 6: Klik met uw muis op de groene balk om tijdgericht te
zoeken. Via de knoppen kunt u diverse acties uitvoeren.

Dahua camerabeelden terugkijken en
downloaden
Heeft u een Dahua camerasysteem? Dan kan het praktisch of zelfs
noodzakelijk zijn om camerabeelden terug te kijken en te downloaden.
Ontdek in deze handleiding hoe u dit doet.
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Camerabeelden terugkijken

https://dahuawiki.com/images/Files/Software/SmartPSS/DH_SMARTPSS-Win64_En_IS_V2.003.0000004.0.R.201021.zip
https://www.vanklompenburghekwerken.nl/
https://www.vanklompenburgbeveiliging.nl/
mailto:info@klompenburg.eu
tel:0525685320
https://www.google.nl/maps/place/Van+Klompenburg+Hekwerk+en+Beveiliging+B.V./@52.4421775,5.838288,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1svan+klompenburg!3m5!1s0x47c7d2316f2649c7:0xf9a7ef9f3b34b100!8m2!3d52.440736!4d5.867572!15sCg92YW4ga2xvbXBlbmJ1cmeSARZzZWN1cml0eV9ndWFyZF9zZXJ2aWNl


Stap 1: Links in de taakbalk ziet u de naastgelegen
functieknoppen. Druk op het schaartje om een tijdsbereik
te selecteren.

Stap 2: Het programma selecteert automatisch een uit-
snede van een uur. U wijzigt deze door de rode lijnen te
verslepen. In het grijze blok leest u de begintijd, eindtijd
en de duur van de video. Om de video vlot te exporteren
adviseren we de duur zo kort mogelijk houden.

Stap 3: Om de geselecteerde uitsnede te downloaden,
drukt u opnieuw op het schaartje.

Stap 4: U krijgt de volgende melding te zien. 
Path: selecteer waar u de bestanden wilt opslaan.
Export format: selecteer hier het bestandsformaat (wij
adviseren MP4).  

Stap 5: Druk vervolgens op 'OK'. Er verschijnt nu een
melding dat de video gepauzeerd moet zijn om de export
te starten. Deze kunt u accepteren.

www.vanklompenburghekwerken.nl  -  www.vanklompenburgbeveiliging.nl
 info@klompenburg.eu  -  0525-685320  -  De Rietkraag 11, 8082 AA Elburg

Heeft u nog vragen over het Dahua Camerasysteem?

Neem vrijblijvend contact op met het team van Van Klompenburg. Wij helpen 
u graag verder wanneer u problemen ondervindt of een vraag heeft.

Camerabeelden downloaden
Doorloop eerst de stappen voor het terugkijken van de camerabeelden voordat u deze
kunt downloaden.
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