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Bekijken van beelden via Smart PSS
Handleiding Dahua
Beelden opzoeken via programma SmartPSS
Dit programma kan u downloaden via:
U klikt op Downloaden
Vervolgens klikt u op Installeren

1. Live beelden bekijken

U opent het programma SmartPSS in
uw startmenu.

U vult uw User Name in en vervolgens
uw Paswoord.

2. Beelden opzoeken

U selecteert Playback

Vervolgens selecteert u de camera’s
waarvan u de beelden wil opzoeken.

Op de groengekleurde dagen zijn er
beelden beschikbaar.
Door een dag hiervan aan te klikken kan
u de beelden van die dag bekijken.

Wanneer u een dag heeft geselecteerd,
drukt u op de knop search of zoeken.

De balk onderaan kleurt nu groen en
geel. Hierop kan u het beginmoment
aanklikken waarop u beelden wil zien.
Dit gaat per camera apart.

Met de balk links onderaan kan u de
periode uitrekken voor een
nauwkeurigere aanduiding.

Om de beelden te synchroniseren (= de
beelden allemaal op eendezelfde tijd
brengen) drukt u op de knop die rood
omcirkelt is.

3. Beelden opslaan

U klikt bij de kalender op Download.

In het scherm dat dan geopend wordt,
kiest u het tabblad By Time.

1) U vinkt To Be Downloaded
aan.
2) U klikt in het venster om de
begintijd te typen.
3) U klikt in het venster om de
eindtijd te typen.
4) U klikt op download.

Het bestand is nu aan het
downloaden.
Vanaf dat het bestand volledig is
gedownload, staat er 100% in de balk.

U kan de beelden terugvinden via
Lokale schijf (C:)

Vervolgens de map Program Files
(x86).
U gaat naar de map Smart
Professional Surveillance System.

U selecteert de volgende map
SmartPSS.

Hierna map Record.
Hierin staat de map DownLoad waarin
u het bestand terugvindt.

4. Wijzigen plaats voor opslaan bestanden
Indien u op regelmatige basis beelden download, kan u de locatie aanpassen waar de beelden worden
opgeslagen.

Hiervoor gaat u op de Home Page naar
Settings. Deze bevind zich onderaan de
pagina en als eerste staat er General.
Dat klikt u aan.

Linksbovenaan klikt u op File

U klikt bij Record Path op Browse.
In het volgende venster kan u dan zelf
een locatie kiezen waar de beelden
moeten worden opgeslagen.

5. Opgeslagen beelden bekijken
Doordat de beelden geinscripteerd zijn, kan u enkel met onderstaande Player beelden bekijken. Met dit
programma kan u zonder problemen deze beelden omzetten in een AVI-bestand.
U kan Player downloaden op:
U klikt op Downloaden
Vervolgens klikt u op Installeren

U opent uw startmenu en
zoekt tussen uw programma’s
naar Player als dit reeds op uw
computer staat.

U kan een opgeslagen beeld
openen door op de
roodomcirkelde toets te
klikken.

De beelden kunnen
teruggevonden worden op
lokale schijf (C:)
in de map RecordDownload

U kiest een bestand in de lijst
en klikt vervolgens op Openen.

Het beeld speelt zich
automatisch af wanneer u het
geopend heeft.

6. Bestand omzetten naar AVI
De beelden kunnen dan via alle programma’s bekeken worden.

Klik op het eerste icoontje om
de beelden om te kunnen
zetten.

U selecteert een bestand dat u
wil omzetten via de Browserknop.

U kan de plaats waar het
bestand moet worden
opgeslagen, kiezen door op de
tweede Browser te klikken. U
kan zo kiezen of het bestand op
bv. uw bureaublad of USB-stick
geplaatst moet worden.

Als u het om te zetten bestand
heeft geselecteerd, drukt u op
Convert.

Wanneer het venster
tevoorschijn komt met
Complete is het bestand
omgezet naar een AVI-bestand.

