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1. Op het toestel zelf 

1.1 Schermbeschrijving 

Zodra de muis beweegt verschijnt de statusbalk. 

 
De statusbalk geeft volgende informatie weer : 

•  Harddisk: gebruikte capaciteit / totale capaciteit 

•  Netwerk : verschijnt wanneer iemand via het netwerk op de recorder connecteert 

•  USB : verschijnt wanneer een USB-stick is aangesloten 

•  Muis : verschijnt wanneer de muis is aangesloten 

•  Datum en tijd 
 
 
Wanneer OSD (On Screen Display) aanstaat, kunnen volgende extra gegevens op het scherm 
verschijnen : 
 

• Cameranaam 

•  Er wordt continue opgenomen. 

•  Er wordt beweging gedetecteerd op de camera. 

•  Er is een geplande opname aan de gang. 

•  Er wordt opgenomen omdat één van de alarmingangen actief is. 

•  Er wordt opgenomen volgens een ingestelde bewaarperiode. 
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Met de muis 
Rechtermuisklik verschijnt het menuscherm :  
 

 
 
 
Met de afstandsbediening 
Zie verder in de handleiding. 

 
 
 

•  Toegang tot het menu 
(Instellingen en configuratie) 

•  Toegang tot opnames 

•  Camera’s bewegen (indien 
van toepassing) 

•  Camera’s in- of uitzoomen 
(indien van toepassing) 

•  Opname starten/stoppen 

•  Toestel uitschakelen 

•  Schermindeling wijzigen 

•  Vorige 

•  Volgende 

 
Aan de afstandsbediening zijn een aantal belangrijke toetsen. 
 
GROEN – Deze toetsen zijn handig als je de live beelden aan het bekijken 
bent. Hiermee kan je een beeld gaan vergroten naar het volledige beeldscherm. 
Om nu terug te gaan naar 4 – 9 – 16 beelden druk je op de knop DIS rechts 
onderaan. 
 
GEEL – Dit zijn de pijltjes toetsen deze zullen u door de menu’s navigeren. 
 
BLAUW – Tijdens het bekijken van de opgenomen beelden kan je met deze  
toetsen terug- en verder spoelen en pauzeren van de beelden. 
Met de stop toets ga je terug naar de menu. 
 
ROOD – Met de cijfer toetsen vul je alle gegevens in die vereist zijn. 
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1.2 Opnames 

Bij het opslaan van opgenomen beelden is het allereerst belangrijk te weten VAN wanneer TOT 
wanneer de beelden precies lopen. 
We splitsen het opzoeken dus op in 2 delen  

- Zoeken 
- Opslaan 

 

1.2.1 Zoeken 

Klik met de rechtermuisknop om het menuscherm op te roepen. 
 

Kies  om naar de opnames te gaan.  
 
Voer uw paswoord in : 
 

 
 
Zoeken 

 
 
Hier zijn 3 keuzemogelijkheden : 
 

• Datum/Tijd : hiermee kan u datum en tijd ingeven vanaf waar u beelden wenst te zien. 
• Gebeurtenis : hiermee kan u de gebeurtenis die u wenst te zien opzoeken in een lijst . 
• Kalender : hiermee kan u op een tijdsbalk kiezen welke beelden u wenst te zien. 
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1.2.2 Datum/Tijd 

 
 

MUIS 
 
Door te klikken op de datum/tijd-weergave kan 
u de gewenste datum en tijd invoeren. 
Klik vervolgens op “Afspelen” om de 
weergave te starten. 
 
U kan in de menubalk kiezen welke weergave 
u wenst (1 – 4 – 9 – 16). 
Door meermaals op de “Play”toets te klikken 
(vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller 
verlopen. 

AFSTANDSBEDIENING 
 
Selecteer de start tijd met de pijltjes van de 
afstandsbediening. Als deze is geselecteerd dan 
veranderd deze van kleur.  
Nu kan de datum en tijd ingevuld worden met 
de cijfers. 
Om de datum en tijd te bevestigen drukt u op 
de SEL toets. 
Dit moet u herhalen voor de eind tijd. 
 
Dan selecteert u afspelen en de beelden zullen 
afspelen. 
 
 

U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets. 
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken” 

 

 
 
De tijdsweergave is het tijdstip van de opgenomen beelden die op dit ogenblik worden afgespeeld. 
 
Op deze manier kan u bepalen voor welke camera’s en welke begin- en eindtijdstippen u de opnames 
nodig heeft. 
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1.2.3 Gebeurtenis 

 
 

MUIS 
 
Deze pagina geeft u een overzicht van alle 
gebeurtenissen, gesorteerd per type opname 
(beweging, alarm). 
Door op het icoon te klikken van het type 
opname dat u wenst, verschijnt de lijst met 
gebeurtenissen. 
Klik op een gebeurtenis om deze opname te 
zien 
 
 

AFSTANDSBEDIENING 
 
 
Hier kan u door middel van de pijltjes het 
event selecteren dat u wenst te bekijken. Door 
het te selecteren gaat het event afspelen.

 
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets. 
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”. 
 

 
 
De tijdsweergave is het tijdstip van de opgenomen beelden die op dit ogenblik worden afgespeeld. 
 
Op deze manier kan u bepalen voor welke camera’s en welke begin- en eindtijdstippen u de opnames 
nodig heeft. 
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1.2.4 Kalender 

 
 
Deze kalender geeft u in het wit de dagen weer waarvoor er opnames zijn. Dagen in het zwart hebben 
geen opnames. 
 

MUIS 
 
Klik op de dag waarvoor u de opnames wil 
bekijken 

AFSTANDSBEDIENING 
 
Selecteer de datum die u wil bekijken

 
 
Vervolgens worden u de uren van de dag weergegeven. De tijdsbalk is ingekleurd naargelang het type 
opname van dat moment, op elke camera specifiek. 
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MUIS 
 
Dubbelklik op het uur waarvoor u de opnames 
wil bekijken. 

AFSTANDSBEDIENING 
 
Nu kan u het uur selecteren van de beelden die 
u wil bekijken. 

 
Vervolgens worden u de minuten voor het uur van uw keuze weergegeven. 
Ook hier is de tijdsbalk ingekleurd naargelang het type opname van dat moment, op elke camera 
specifiek. 
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MUIS 
 
Dubbelklik op het exacte tijdstip waarvoor u 
de opnames wil zien 

AFSTANDSBEDIENING 
 
Hier selecteert u dan de minuten van de 
beelden die u wil bekijken. 

 
De opnames beginnen nu af te spelen. 
 
U kan in de menubalk kiezen welke weergave u wenst (1 – 4 – 9 – 16). 
Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen. 
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets. 
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”. 
 

 
 
De tijdsweergave is het tijdstip van de opgenomen beelden die op dit ogenblik worden afgespeeld. 
 
Op deze manier kan u bepalen voor welke camera’s en welke begin- en eindtijdstippen u de opnames 
nodig heeft. 
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1.3 Opslaan 

Klik met de rechtermuisknop om het menuscherm op te roepen. 
 

Kies  om naar de opnames te gaan.  
 
Voer uw paswoord in : 
 

 
 
Archief 

 
 
OPGELET !!! Zorg er wel voor dat u eerst een LEGE USB-stick in de voorzijde van het 
opnametoestel plaatst. 
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In de volgende stappen wordt uitgelegd wat elk van de velden betekent : 
 
Apparaat : Removable disk staat voor de USB-stick die u ingeplugd heeft. 
Apparaat Formaat : hiermee formatteert u de USB-stick (alle gegevens worden gewist) 
Type : hiermee kunnen systeemgegevens worden opgeslagen 
Van / tot : geef hier begin en eindtijd in voor uw opnames 
Kanaal : selecteer de camera’s die u wenst op te slaan. De geselecteerde worden in het wit 
weergegeven, niet-geselecteerde in het zwart. 
Bereken export grootte : hiermee wordt nagegaan of het bestand niet te groot is voor de USB 
Overdracht : Klik hier op om het bestand op te slaan. 
Apparaat Status : hier kan u zien hoe groot de totale capaciteit is van de USB en hoeveel er 
momenteel op in gebruik is. 
Benodigde ruimte : dit is het resultaat van “Bereken export grootte” 
 
Achteraf kan u de opgeslagen beelden bekijken door de USB op uw PC aan te sluiten en te 
dubbelklikken op “H264” 
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2. Via Internet Explorer 

2.1 Uw persoonlijke toegang 

We onderscheiden een aantal toegangsmogelijkheden : 
• Lokaal : enkel te gebruiken binnen het netwerk waar de recorder in staat (bv. In uw zaak) 
• Internet : te gebruiken wanneer u buiten het netwerk van de recorder wenst in te kijken 
• Mobile : te gebruiken op mobiele telefoon (PDA / I-Phone / …) 

 

Lokaal http:// . . .  

Internet http:// 

Mobile http://      /mobile 
 
 

2.2 Eerste gebruik 

2.2.1 Vertrouwde websites 

2.2.1.1 Internet explorer 8 & lager 

Om gemakkelijk te werken kan u het beste eerst het website adres van de recorder toevoegen aan uw 
vertrouwde website. Hiervoor gaat u als volgt te werk : 
 
Open Internet Explorer 
Klik op Extra en kies “Internetopties”  
 
 
 

 

Klik in het nieuwe venster op het tabblad 
“Beveiliging” 
Klik op “Vertrouwde websites” 
Klik op de knop “Websites” 
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Vul de link in van uw camerabewaking. 
(bevoorbeeld camsec.camsec.net) 
Vink “serververificatie” uit 
 

 

 
Klik vervolgens op “Toevoegen” 
 

 
 

 
 
Klik “Sluiten” 
 
Klik vervolgens op “Aangepast niveau”  

 
 

Zoek in de lijst volgende optie : “ActiveX-
besturingselementen zonder handtekening 
downloaden” en stel deze optie in op 
“Vragen” of “inschakelen”. 
 

 
 
Klik vervolgens “OK” en op het volgende 
scherm nogmaals “OK”
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2.2.1.1.1 ActiveX-besturingselement installeren 

Wanneer u de eerste keer één van de links gebruikt op een pc waar u dit nooit eerder gebruikt heeft, 
zal gevraagd worden om een ActiveX-besturingselement te installeren. 
 

 
 
Klik op de gele balk en kies nu “Deze invoegtoepassing installeren voor alle gebruikers op deze 
computer…” 
 

 
 
Wanneer onderstaand scherm verschijnt, kies “Installeren” 
 

 
 
Zodra de installatie voltooid is wordt u gevraagd uw ID en paswoord in te voeren. 
Zie 2.3 inloggen 
 
 

2.2.1.2 Internet explorer 9 

 
In internet explorer zijn de stappen die u moet doen net het zelfde als in internet explorer 8 maar is op 
een hele andere manier weergegeven. 
 
Website toevoegen aan beveiligde websites en activeX zonder handtekening toestaan. 
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Open internet en klik op extra 
 
En kies internetopties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik in het nieuwe venster op het tabblad 
“Beveiliging” 
Klik op “Vertrouwde websites” 
Klik op de knop “Websites” 
 

 

Vul de link in van uw camerabewaking. 
(bevoorbeeld camsec.camsec.net) 
Vink “serververificatie” uit 
 

 

 
Klik vervolgens op “Toevoegen” 
 

 
 

 
 
Klik “Sluiten” 
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Klik vervolgens op “Aangepast niveau”  
 

 
 

Zoek in de lijst volgende optie : “ActiveX-
besturingselementen zonder handtekening 
downloaden” en stel deze optie in op 
“Vragen” of “inschakelen”. 
 

 
 
Klik vervolgens “OK” en op het volgende 
scherm nogmaals “OK”

 

2.2.1.2.1 ActiveX-besturingselement installeren 

Wanneer u de eerste keer één van de links gebruikt op een pc waar u dit nooit eerder gebruikt heeft, 
zal gevraagd worden om een ActiveX-besturingselement te installeren. 
Dit staat nu onderaan de pagina. 
 

 
 
 

 
 
Klik rechts onderaan op installeren (plaats is afhankelijk van uw versie van Internet Explorer) 
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Wanneer onderstaand scherm verschijnt, kies “Installeren” 
 

 
 
Zodra de installatie voltooid is wordt u gevraagd uw ID en paswoord in te voeren. 
Zie 2.3 inloggen 
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2.3 Inloggen 

Voer uw persoonlijke ID en Paswoord in en klik vervolgens op “OK” 
 

 
 

2.4 Schermbeschrijving 
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In de linkerkolom kan u 
een keuze maken welke 
camera u in beeld wenst. 
 

De rechterkolom geeft u een 
aantal mogelijkheden voor 
schermindelingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze functie laat u toe de tekst in de beelden weg te halen 

 

U kan ook de indeling van uw scherm zelf bepalen door een camera naar een ander deel 
van het scherm te slepen. Beide beelden wisselen dan van plaats. Klik  om de beelden 
terug naar hun oorspronkelijke volgorde te herschikken. 

 

Klik  om de huidige beelden als foto op te slaan. De beelden worden standaard geplaatst in 
de folder “C:\H264\Saved”. Indien meerdere beelden in het scherm worden weergegeven, 
wordt elk beeld als een aparte foto opgeslagen. 

 
Hiermee kan u opgeslagen foto’s terug op het scherm halen. 

 

Klik  om de huidige beelden op volledig scherm weer te geven. U kan dan onderaan het 
beeld nog verder kiezen welke schermindeling u wenst te gebruiken. Rechtermuiklik 
brengt u terug naar het originele schermformaat. 
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2.5 Opnames 

Bij het opslaan van opgenomen beelden is het allereerst belangrijk te weten VAN wanneer TOT 
wanneer de beelden precies lopen. 
We splitsen het opzoeken dus op in 2 delen  

- Zoeken 
- Opslaan 

 

2.5.1 Zoeken 

Klik  om het opnamemenu op te roepen. 
 
Hier zijn 3 keuzemogelijkheden : 
 

• Datum/Tijd : hiermee kan u datum en tijd ingeven vanaf waar u beelden wenst te zien. 
• Gebeurtenis : hiermee kan u de gebeurtenis die u wenst te zien opzoeken in een lijst . 
• Kalender : hiermee kan u op een tijdsbalk kiezen welke beelden u wenst te zien. 

 

2.5.1.1 Datum/Tijd 

Door te klikken op de 
datum/tijd-weergave kan u 
de gewenste datum en tijd 
invoeren. 
 
Klik vervolgens op 
“Weergave” om de opnames 
af te spelen. 

 
 

 
 
Bovenaan de afspeelbalk ziet u het afgespeelde tijdstip en datum. 
Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen. 
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets. 
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”. 
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2.5.1.2 Gebeurtenis 

Selecteer in de lijst (per type 
gebeurtenis) het gewenste 
tijdstip. 
 
 
Klik vervolgens op 
“Weergave” om de opnames 
af te spelen.  

 
 

 
 
Bovenaan de afspeelbalk ziet u het afgespeelde tijdstip en datum. 
Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen. 
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets. 
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”. 
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2.5.1.3 Kalender 

Selecteer eerst de datum en vervolgens het tijdstip waarvoor u de opnames wenst te bekijken. 
 
Het is ook mogelijk om een uur uit te vergroten. Dit kan door middel van te klikken op het 
begin uur en te slepen tot aan het uur dat je wil uitvergroten. 
 
 

 
 

 

Klik vervolgens op “Weergave” om de opnames af te spelen.  
 

 
 
Bovenaan de afspeelbalk ziet u het afgespeelde tijdstip en datum. 
Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen. 
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets. 
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”. 
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2.5.2 Opslaan 

Hier zijn 3 keuzemogelijkheden : 
 

• Datum/Tijd : hiermee kan u datum en tijd ingeven vanaf waar u beelden wenst te zien. 
• Gebeurtenis : hiermee kan u de gebeurtenis die u wenst te zien opzoeken in een lijst . 
• Kalender : hiermee kan u op een tijdsbalk kiezen welke beelden u wenst te zien. 

 

2.5.2.1 Datum/Tijd

Voer datum en tijd in voor de 
periode waarvoor u beelden wenst 
op te slaan. 
 
Houdt er rekening mee dat u deze 
periode het beste kan beperken tot 
het werkelijke tijdstip van het 
fragment. Dit voorkomt veel 
zoekwerk nadien door nutteloze 
beelden vooraf en achteraf.  
 
Klik vervolgens op “Bereken” om 
de totale schijfruimte te bepalen 
die nodig zal zijn om dit fragment 
op te slaan. 
 
Klik “Backup” om de export uit te 
voeren. 

 
 
 
Een statusbalk laat zien wat de vooruitgang is van de backup. 
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2.5.2.2 Gebeurtenis

Selecteer het type gebeurtenis dat 
u wenst te bekijken (Alarm / 
Beweging / Audio). 
 
Kies uit de lijst met gebeurtenissen 
diegene die u wenst te bekijken. 
 
De lijn is opgebouwd uit : 

• Datum en beginuur  
• Datum en einduur  
• Camera’s waarop de 

gebeurtenis betrekking 
heeft. 

 
Klik vervolgens op “Bereken” om 
de totale schijfruimte te bepalen 
die nodig zal zijn om dit fragment 
op te slaan. 
 
Klik “Backup” om de export uit te 
voeren. 

 

 
 
Een statusbalk laat zien wat de vooruitgang is van de backup. 
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2.5.2.3 Kalender

Kies eerst de begindatum en vervolgens het begin tijdstip van de beelden die u wenst op te slaan. 

  

Klik “Volgend” om verder te gaan. 

  

Klik vervolgens op “Bereken” om de totale schijfruimte te bepalen die nodig zal zijn om dit fragment 
op te slaan. 
 
Klik “Backup” om de export uit te voeren. 
 
Een statusbalk laat zien wat de vooruitgang is van de backup. 
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2.5.3 Opgeslagen beelden gebruiken 

Nadat u beelden heeft opgeslagen, kan u deze op uw pc terugvinden : 

• Voor foto’s op “C:\H264\Saved”.  
• Voor videofragmenten op “C:\H264\Download”. Deze zijn in een formaat eigen aan de 

toepassing, maar kunnen worden omgezet naar AVI-formaat zodat ze op elke pc afspeelbaar 
zijn. 

 

2.5.3.1 Opgeslagen videofragment herbekijken 

Klik  (videoclips) om de opgeslagen videofragmenten op te roepen. 

2.5.3.1.1 Datum/tijd 

Kies datum en tijd waarvoor 
u de opgeslagen 
videofragmenten wenst te 
herbekijken. 

 

Klik op “Weergave” om de 
beelden af te spelen. 

 

2.5.3.1.2 Gebeurtenis 

Selecteer in de lijst het tijdstip van 
het videofragment dat u wenst te 
herbekijken. 

Klik op “Weergave” om de 
beelden af te spelen. 
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2.5.3.1.3 Kalender 

Selecteer datum en starttijd vanaf waar u de opgeslagen beelden wenst te herbekijken.

  

Klik op “Weergave” om de beelden af te spelen. 

2.5.3.1.4 File List 

Selecteer het bestand dat u wenst te herbekijken 

 

Klik op “Weergave” om de beelden af te spelen
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2.5.3.3 Videofragment converteren naar AVI-formaat 

Hiervoor heeft u de toepassing “AVI-Converter” nodig die u kan terugvinden op de CD die bij de 
recorder werd geleverd. 

Start deze toepassing : 

 

 

Klik “Open” en zoek de 
locatie waar uw opgeslagen 
videofragmenten zicht 
bevinden op uw PC. 

Zie 2.5.3. Opgeslagen 
beelden gebruiken 

 

Selecteer het bestand dat u 
wenst om te zetten naar 
AVI-formaat en klik 
“Openen”. 

 

Start- en eindtijd worden nu ingevuld. 

Kies uit de keuzelijst de camera die moet omgezet worden (één per één). 

Kies het datumformaat voor het AVI-bestand. 

Klik “Convert” en selecteer de plaats waar u het AVI-bestand wenst op te slaan. 
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3. Overzicht standaard instellingen 

3.1 Gebruikers en hun rechten 

ID ADMIN MANAGER USER1 USER2 USER3 USER4 

Paswoord 00000000 99999999 11111111 22222222 33333333 44444444 

Stop opname JA NEE NEE NEE NEE NEE 

Verborgen beelden JA JA NEE NEE NEE NEE 

Menu instellingen JA JA NEE NEE NEE NEE 

Via netwerk kijken JA JA JA JA JA JA 

Weergave/Opzoeken JA Ja JA JA JA JA 

Uitschakelen JA NEE NEE NEE NEE NEE 

PTZ JA JA JA JA JA JA 

Export JA JA JA JA JA JA 

 

3.2 Configuratie recordings 

Uw systeem staat standaard ingesteld om opnames te maken telkens er beweging is. 
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4. App mobile telefoon 

4.1 Apple Iphone/Ipad App

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. 

 

 

In de App store gaat u naar de optie zoeken en 
vult in het invoerveld GUARD24 in. 
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Hier kiest u de app guard24 (deze is gratis) 

 

Installeer nu de app 

 

Eens de App is geïnstalleerd, verschijnt deze 
mee op uw beginscherm. 

 

Druk op de app om van start te gaan. 
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4.2 Android App 

Voor de Android toestellen is het principe hetzelfde. U download de App van uit de toepassing 
MARKET op uw toestel. 

 

Installeer de App GUARD24 op uw toestel en u kan van start gaan. 
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4.3 Van start gaan met Guard24 

Druk op de App in het beginscherm.  

Om in het programma te kunnen is er een 
standaard paswoord voorzien. 

Paswoord: admin 

 

In de App vul je de gegevens in zoals bezorgd 
door de installateur. 

 

 

DVR Name Dit is een naam die vrij gekozen kan worden. Deze naam komt later in een lijst 
Network IP ________________________________.camsec.net 
Network poort …… 
User ID Het ID aangemaakt tijdens de installatie 
User Password Het paswoord dat bij deze ID hoort 
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Een voorbeeld : 

 

Als alles correct is ingevuld drukt u op save.  

Uw DVR info is opgeslagen en verschijnt in de lijst.  
Om de beelden te kunnen bekijken drukt u op Connect. 
De beelden zullen geladen worden en komen als volgt in beeld. 

 

Om af te sluiten is heb belangrijk dat u ALTIJD op het kruisje drukt. Doet u dit niet zal de connectie 
blijven bestaan. 
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4.3.2 Ondersteund op : 

De toestellen waar de app op werkt: 

Iphone 3GS - Iphone 4 - Iphone 4S 

Ipad 1 - Ipad 2 

Android toestellen die de mogelijkheid hebben om app’s te downloaden van uit market. 


