EP-NS407
Gebruiksaanwijzing

Eerste installatie
Gebruikt u de NVS voor het eerst? Voer dan de onderstaande stappen uit om de
NVS te installeren. :
【1】

Sluit de stekker aan op het stopcontact, druk op

in de

rechterbovenhoek om de NVS op te starten en voer de eerste stappen van de
installatie uit.
【2】

Taalkeuze: selecteer uw taal.

【3】

WiFi: verbind de NVS met uw WiFi netwerk.

【4】

Tijdzone: Selecteer de goede tijdzone en stel de juiste tijd in.

【5】

Ga terug naar het hoofdmenu voor het volgende deel van de installatie.

Let op! Gebruik de meegeleverde NVS stroomkabel om schade aan de NVS te
voorkomen.
Camera toevoegen
Ga naar het hoofdmenu om een camera toe te voegen en om de camera te
beheren.
【1】

Klik op

, ga naar ‘my device’ om een camera toe te voegen.

【2】 Laat de NVS automatisch zoeken. Hij vindt dan alle beschikbare camera’s
die bij u op het locale netwerk (LAN) zijn aangesloten. U kunt deze nu toevoegen.
Een andere manier is om handmatig de UID code in te voeren om de camera’s toe
te voegen.
【3】 Voer het wachtwoord in om de camera succesvol toe te voegen. Hierna zal
de camera de status ‘online’ aangeven.
【4】

Klik op

om live beelden te bekijken.

【5】 U kunt meerdere camera’s toevoegen. De NVS kan 4 camera’s
ondersteunen.
Hoofdmenu
【1】

Klik op

om live beelden te bekijken.

【2】

Klik op

om alle opnames te bekijken.

【3】

Klik op

om alle opgenomen beelden, alarmmeldingen en afbeeldingen

te bekijken.
【4】

Klik op

om online films te kijken.

【5】

Klik op

om naar muziek te luisteren

【6】

Klik op

【7】

Klik op

om foto’s te bekijken.
voor de instellingen van de camera, video, meldingen, films,

muziek en het systeem.
【8】

Terug

【9】

Geluid zachter

Hoofdmenu
Geluid harder

Instellingen
Klik op

voor de instellingen van de camera, video, meldingen, films,

muziek en het systeem
【1】

Camera instellingen: Voor het instellen van de basisfuncties , WiFi ,

wachtwoord, meldingen, SD kaart, datum en tijd, verwijderen van een camera.
【2】

Video instellingen: Stel een tijdbestek in om op te nemen.

【3】

Alarm instellingen: Wanneer wilt u een melding ontvangen, wanneer mag

de camera niet opnemen, wilt u de camera altijd laten opnemen of opnemen via een
tijdschema.
【4】

Muziek instellingen: kies de player die u wilt gebruiken.

【5】

Digitale fotolijst instellingen: kies uw favoriete fotoweergave.

【6】

Film instellingen: Kies de videoplayer die u wilt gebruiken.

Systeem instellingen
Hoofdmenu- Instellingen - systeem instellingen
【1】

Taal instellingen: kies de juiste taal en lettertype.

【2】

WiFi instellingen: selecteer uw WiFi network.

【3】

Datum en tijd: stel de juiste datum en tijd in. Handmatig of automatisch.

【4】

Geluid en helderheid: Pas het geluid en de helderheid naar uw wens aan.

【5】

Onderhoud: U kunt hier het systeem updaten, de fabrieksinstellingen

resetten, en het systeem opnieuw opstarten.
【6】

Harde schijf beheer: U kunt hier de capaciteit van de harde schijf bekijken

en de harde schijf formatteren.
Ingangen op de NVS
Op de NVS zitten een aantal verschillende ingangen om aan verschillende
wensen te voldoen.
【1】Koptelefoonaansluiting: U kunt een
koptelefoon inpluggen om de opgenomen camera
beelden te bekijken, uw video’s te bekijken of om
muziek te luisteren.
【2】HDMI ingang: voor goed geluid en HD
beeldmateriaal. Aan te sluiten op een monitor.
【3】USB ingang: voor het verzenden van data
van uw PC naar de NVS of andersom.
【4】Micro - USB Ingang: voor het verzenden van
data van uw PC naar de NVS of andersom.
【5】Micro SD ingang: U kunt de NVS uitbreiden met een Micro SD om op te nemen
maar ook voor het opslaan van muziek en films.

Hardware installatie
Gemakkelijk om de harde schijf van de NVS te installeren
【1】

Schroef de achterkant van de NVS los.

【2】 Plaats de 2.5 -inch harde schijf met de printplaat naar beneden en klik hem
vast op de SATA.
【3】

Plaats de achterkant weer op de NVS en schroef deze vast.

