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Gebruikershandleiding 
 
 

Belangrijke aanwijzingen en FAQ's over dit product en andere 
producten vindt u op website 

www.abus.com 
 
 
 
 
Versie 1.0 

Nederlandse vertaling van de originele Duitse handleiding. 
Bewaren voor toekomstig gebruik! 

http://www.abus.com/
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Inleiding 
 
Geachte klant, 
 
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. 
 
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring is 
verkrijgbaar bij: 
 

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG 
Linker Kreuthweg 5 

86444 Affing 
DUITSLAND 

 
Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik te garanderen, dient u als gebruiker deze 
gebruikershandleiding in acht te nemen! 
 
Lees de complete gebruikershandleiding door voordat u het product in gebruik neemt. Neem alle 
gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht! 
 
Alle genoemde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. 
Alle rechten voorbehouden. 
 

Neem bij vragen contact op met uw installateur of speciaalzaak! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gegevensopslag valt onder de voor het land specifieke richtlijnen m.b.t. de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Deze gebruikershandleiding is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch weglatingen of 
onnauwkeurigheden ontdekken, informeer ons dan schriftelijk hierover via het bovenstaande adres. 
ABUS Security-Center GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische en typografische 
fouten en behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan het 
product en in de gebruikershandleidingen aan te brengen. 
ABUS Security-Center is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe en indirecte 
gevolgschade die in verband met de uitrusting, de prestatie en het gebruik van dit product ontstaan. 
Voor de inhoud van dit document wordt geen enkele garantie gegeven. 

208 



 
Nederlands 

Verklaring van symbolen 

 
Het symbool met de flits in de driehoek wordt gebruikt als er gevaar voor de 
gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok. 

 
Een driehoek met uitroepteken wijst op belangrijke instructies in deze 
gebruikershandleiding die absoluut in acht genomen moeten worden. 

 
Dit symbool wijst op bijzondere tips en instructies over de bediening. 

 
Opsommingen 
1. … 
2. … Opsommingen met vaste volgorde in de tekst of waarschuwing. 

• … 
• … 

Opsommingen zonder vaste volgorde in de tekst of waarschuwing. 

 
Beoogd gebruik 
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het werd gebouwd en ontworpen! Ieder ander 
gebruik geldt als niet beoogd! 
Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het/de volgende doel(en): 

 
• Met de WLAN HD 720p Buiten camera wordt een sterke bewaking gerealiseerd. De camera is 

gemaakt voor binnen- en buitentoepassingen. De ingebouwde infrarood-LED’s maken bewaking 
overdag en ’s nachts mogelijk voor objectafstanden van max. 10 meter. 
Dankzij beschermingsklasse IP66 kan deze zowel binnen als buiten worden gebruikt. 

 
Belangrijke veiligheidsinstructies 
Algemeen 
Lees voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt nauwkeurig de volgende instructies en let op 
alle waarschuwingen, zelfs als u vertrouwd bent in de omgang met elektronische apparaten. 

 

 

Bij schade die door het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding wordt 
veroorzaakt vervalt het recht op garantie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor 
gevolgschade! 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of letselschade, die 
door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies is 
veroorzaakt. In deze gevallen vervalt ieder recht op garantie! 

 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig als naslagwerk in de toekomst. 
Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, overhandig dan ook deze handleiding. 
De volgende veiligheids- en gevareninstructies dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid, 
maar zijn ook bedoeld voor de bescherming van het apparaat. Lees de volgende punten aandachtig 
door: 
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Voeding 
• Gebruik dit apparaat alleen op een stroombron die de op het typeplaatje vermelde netspanning 

levert. Neem contact op met uw energiebedrijf als u niet zeker weet welke voeding bij u 
beschikbaar is. 

• Koppel het apparaat los van de netvoeding, voordat u onderhouds- of installatiewerkzaamheden 
uitvoert 

• Om het apparaat helemaal van het stroomnet te scheiden, moet de netstekker uit het stopcontact 
worden getrokken. 

• Om brandgevaar uit te sluiten, moet de netstekker van het apparaat altijd uit het stopcontact 
worden getrokken, als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.  

 
Overbelasting / overspanning 
• Voor een storm en/of onweer met het risico van blikseminslag koppelt u het apparaat los van het 

elektriciteitsnet of sluit u het apparaat op een noodvoeding aan. 
• Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters. Overbelasting kan leiden 

tot brand of een elektrische schok. 
 
Kabels 
• Houd kabels altijd aan de stekker vast en trek niet aan de kabel zelf 
• Raak het netsnoer nooit met natte handen aan, omdat dit kortsluiting of een elektrische schok kan 

veroorzaken. 
• Plaats niet het apparaat, meubels of andere zware voorwerpen op de kabels en let erop dat deze 

niet worden geknikt, in het bijzonder aan de stekker en aan de aansluitingen 
• Maak nooit een knoop in een kabel en bind de kabel niet samen met andere kabels. 
• Alle kabels moeten zo worden gelegd dat niemand erop kan gaan staan of erdoor wordt 

belemmerd. 
• Een beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer het 

netsnoer regelmatig. 
• Wijzig of manipuleer netsnoeren en netstekkers niet. 
• Gebruik geen adapterstekkers of verlengsnoeren die niet voldoen aan de geldende 

veiligheidsnormen en manipuleer netsnoeren niet. 
 
Kinderen 
• Elektrische apparaten mogen niet in de handen van kinderen terechtkomen! Laat kinderen nooit 

zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen kunnen de mogelijke gevaren niet altijd 
goed herkennen. Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. 

• Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! 
• Dit apparaat hoort niet thuis in de handen van kinderen. Verende onderdelen kunnen bij onjuist 

gebruik eruit springen en letsel (bijv. ogen) bij kinderen veroorzaken. 
 
Bewaking 
• De ingebruikneming van bewakingsinstallaties kan in bepaalde landen door de wet verboden of 

gereglementeerd zijn. 
• De exploitant moet voor de ingebruikneming eerst controleren of de bewaking binnen de wettelijke 

bepalingen blijft. 
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Opstelplaats / gebruiksomgeving 
Bedrijfstemperatuur en bedrijfsluchtvochtigheid:  
-20 °C tot 50 °C, maximaal 95 % relatieve vochtigheid.  
 
Let erop dat 
• geen directe warmtebronnen (bijv. verwarmingen) op het apparaat werken;  
• er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op de beeldopnemer schijnt; 
• het apparaat niet in de directe omgeving van magnetische velden (bijv. luidsprekers) staat; 
• geen open brandhaarden (bijv. brandende kaarsen) op of naast het apparaat staan; 
• het contact met agressieve vloeistoffen wordt vermeden, 
• het toestel nooit wordt ondergedompeld  
• geen vreemd materiaal binnendringt; 
• het apparaat niet blootstaat aan sterke temperatuurschommelingen, omdat anders 

luchtvochtigheid condenseren en een elektrische kortsluiting veroorzaken kan;  
• het apparaat niet blootstaat aan sterke schokken of trillingen. 

 
Uitpakken 
Tijdens het uitpakken dient u het apparaat met uiterste zorgvuldigheid te behandelen. 
Verpakkingen en verpakkingsmiddelen kunnen worden gerecycled en dienen voor hergebruik te 
worden afgevoerd. 
Wij adviseren u: 
Papier, karton en golfkarton of kunststofverpakkingen dienen in de daarvoor bestemde 
verzamelcontainer te worden gedeponeerd. 
Zolang deze in uw woonomgeving nog niet beschikbaar zijn, kunt u deze materialen bij het huisvuil 
doen.  
 

 

Waarschuwing 
Bij een eventuele beschadiging van de originele verpakking controleert u eerst het 
apparaat. Als het apparaat beschadigd is, stuurt u het in de verpakking terug en 
informeert u de bezorgdienst. 
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Ingebruikname 
• Voor de eerste ingebruikname alle veiligheids- en bedieningsinstructies lezen! 

 

 

Waarschuwing 
Zorg er bij de installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie voor dat alle 
toestellen van de net- en laagspanningsstroomkring gescheiden zijn! 

 

Waarschuwing 
Ondeskundige en amateuristische werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of aan de 
huisinstallaties zijn niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor anderen. 
Sluit de installaties zo aan dat net- en laagspanningsstroomkringen altijd gescheiden 
verlopen en op geen enkele plaats met elkaar verbonden zijn of door een defect met 
elkaar verbonden kunnen raken. 

 
Onderhoud en reiniging 
Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig als het apparaat beschadigd is, bijv. als de netstekker, het 
netsnoer of de behuizing beschadigd is, vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, 
het apparaat blootgestaan heeft aan regen of vocht of als het niet goed werkt of gevallen is.  

 
Onderhoud 
• Als u rookontwikkeling, of ongebruikelijke geluiden of geuren vaststelt, schakelt u het apparaat 

meteen uit en trekt u de netstekkers uit het stopcontact. In deze gevallen mag het apparaat niet 
meer gebruikt worden tot een deskundige een controle heeft uitgevoerd.  

• Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerde specialisten uitvoeren.  
 

Reiniging 
• De behuizing van het apparaat alleen met een vochtige doek reinigen.  
• Geen oplosmiddelen, spiritus, verdunners etc. en geen van de volgende stoffen gebruiken: 
• zout water, insectenverdelger, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak), schuurpoeder. 
• Met de katoenen doek zacht over het oppervlak wrijven totdat deze helemaal droog is. 

 

 
Het apparaat werkt met gevaarlijke spanning. Koppel het apparaat voor 
onderhoudswerkzaamheden (bijv. reinigen) los van het stroomnet! 
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1. Leveringsomvang 

1.1. TVIP41560 
 

 
 

 

WLAN HD 720p Buiten Dome Camera Voeding 1m netwerkkabel 

   

Bevestigingsmateriaal 
 
Beknopte handleiding 

 
CD 

 

1.2. TVIP61560 
 

  
 

WLAN HD 720p Buiten Camera Voeding 1m netwerkkabel 

   

Bevestigingsmateriaal 
 
Beknopte handleiding 

 
CD 
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2. Beschrijving van de camera 

2.1. TVIP41560 
 

 
 

Nr. Beschrijving 

 Bodemplaat 

 IR-LED's 

 Lichtsensor voor dag/nacht-omschakeling 

 Objectief 

 WPS-/Reset-toets & intern microSD-kaartslot 

 

 

 
 
 
  

 
Reset: (geldt voor TVIP41560 en TVIP61560) 
 
Moet de camera op fabrieksinstellingen worden teruggezet, scheid de camera dan eerst van 
de stroom. Houd de WPS-/Reset-toets ingedrukt en verbind de camera weer met stroom. 
Houd nu de WPS-/Reset-toets nog eens gedurende 15 seconden vast, voordat de toets 
wordt losgelaten. 
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2.2. TVIP61560 
 

 
 

Nr. Beschrijving 

 Bodemplaat 

 WPS-/Reset-toets & intern microSD-kaartslot 

 Objectief 

 Lichtsensor voor dag/nacht-omschakeling 

 IR-LED's 

 Zonnedak 

 

3. Beschrijving van aansluitingen 
 

 
 

Nr.  Beschrijving 

 

1 Spanningsaansluiting 12 VDC (ronde stekker 5,5x2,1 mm)  

2 Netwerkaansluiting (RJ45, PoE compatibel) 
 
De netwerkaansluiting heeft een kap, die indien nodig kan worden gebruikt. Deze kap biedt 
aanvullende bescherming tegen het binnendringen van vocht. Bij gebruik van de kap is het 
nodig, dat netwerkkabels pas na het doorvoeren door de kap met de netwerkstekker wordt 
verbonden (crimpen). Verder kunnen de verbindingen (ook spanningsaansluiting) van 
isolatieband worden voorzien. 

1 

2 
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4. Montage / installatie 

4.1. TVIP41560 

4.1.1. Camera monteren 
 

 
LET OP! 
Tijdens de montage moet de camera van de netspanning zijn losgekoppeld. 

 
Maak de borgschroeven voor de camerakoepel los en verwijder deze. Gebruik  
de meegeleverde boorsjabloon voor het boren van de bevestigingsgaten. 
Bevestig de bodemplaat met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen. 

 

 
 

Schroef de camerakoepel vervolgens met behulp van de borgschroeven weer op de camera. Stel van 
te voren de uitlijning van de camera in. 
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4.1.2. Camera uitlijnen 
Maak eerst de zwarte koepelafdekking los. Maak de schroeven aan de zijkant van de houder los om 
het objectief uit te lijnen. 
 
De uitlijning van de camera kan in 3 assen worden uitgevoerd. 
Instellen van de draaiingshoek 
Draaien: 0° – 355° 
 
Instellen van de hellingshoek. 
Hellen: 0° – 65° 
 
Instellen van de rotatiehoek: 
Rotatie: 0° - 360° 

 
 
 
 

 
Vergeet aan het einde niet om de schroeven weer vast te draaien! 

 

4.2. TVIP61560 

4.2.1. Camera monteren 
 

 
LET OP! 
Tijdens de montage moet de camera van de netspanning zijn losgekoppeld. 

 
Gebruik  
de meegeleverde boorsjabloon voor het boren van de bevestigingsgaten. 
Bevestig de bodemplaat met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen. 
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4.2.2. Camera uitlijnen 
 
De uitlijning van de camera kan in 3 assen worden uitgevoerd. 
 

 
 
Draaien: 0 – 360° 
Maak het draaiwiel (1) los om de horizontale uitlijning in te stellen. 
 
Hellen: 0° – 90° 
Maak de schroef (2) los om de verticale uitlijning in te stellen. 
 
Rotatie: 0° – 360° 
Maak de schroef (3) los om de rotatie van het camerabeeld aan te passen. 

 

 
Vergeet aan het einde niet om de schroeven weer vast te draaien! 

  

1

2

3
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5. Eerste ingebruikneming 
 

De netwerkcamera herkent automatisch of er een directe verbinding tussen de pc en de camera tot 
stand moet worden gebracht. Hiervoor is geen cross-over netwerkkabel vereist. Voor de directe 
aansluiting voor de eerste ingebruikneming kunt u de meegeleverde patchkabel gebruiken.  

 
Directe aansluiting van de netwerkcamera op een pc/laptop 

1. Controleer of u een netwerkkabel van het type Cat5 gebruikt.  
2. Verbind de kabel met de ethernet-interface van de pc/laptop en de netwerkcamera. 
3. Sluit de voedingsspanning van de netwerkcamera aan. 
4. Configureer de netwerkinterface van uw pc/laptop op het IP-adres 192.168.0.2 en de standaard-

gateway op 192.168.0.1 
5. Ga verder naar punt 8 om de eerste installatie te voltooien en de verbinding met de 

netwerkcamera tot stand te brengen. 
 

 
 

Aansluiting van de netwerkcamera op een router/switch 
1. Controleer of u een Cat5 netwerkkabel voor de netwerkverbinding gebruikt. 
2. Verbind de pc/laptop met de router/switch. 
3. Verbind de netwerkcamera met de router/switch. 
4. Sluit de voedingsspanning van de netwerkcamera aan. 
5. Wanneer er in uw netwerk een naamserver (DHCP) beschikbaar is, stelt u de netwerkinterface 

van uw pc/laptop in op “Automatisch een IP-adres verkrijgen”. 
6. Indien er geen naamserver (DHCP) beschikbaar is, configureert u de netwerkinterface van uw 

pc/laptop op 192.168.0.2 en de standaard-gateway op 192.168.0.1 
7. Ga verder naar punt 8 om de eerste installatie te voltooien en de verbinding met de 

netwerkcamera tot stand te brengen. 
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6. Eerste toegang tot de netwerkcamera 
 

De eerste toegang tot de netwerkcamera wordt uitgevoerd met behulp van de ABUS IP-installer. 
Nadat de assistent is gestart, zoekt deze naar alle aangesloten ABUS netwerkcamera's en 
videoservers in uw netwerk. 
 
U vindt het programma op de meegeleverde CD-ROM. Installeer het programma op uw pc en voer het 
uit.  
 
Indien een DHCP-server in uw netwerk aanwezig is, wordt het IP-adres voor zowel uw pc/laptop als 
de netwerkcamera automatisch toegewezen. 
 
Indien geen DHCP-server beschikbaar is, stelt de netwerkcamera automatisch het volgende IP-adres 
in: 192.168.0.100.  
Uw pc-systeem moet zich in hetzelfde IP-subnet bevinden om een communicatie met de 
netwerkcamera tot stand te kunnen brengen (PC IP-adres: bijvoorbeeld 192.168.0.2). 

 

 
 

 

De standaardinstelling van de netwerkcamera staat op “DHCP”. Indien er geen DHCP-server 
in uw netwerk aanwezig is, adviseren wij na de eerste toegang tot de netwerkcamera het IP-
adres handmatig op een vaste waarde in te stellen.  
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7. Wachtwoord opvragen 
 
De netwerkcamera heeft standaard een administratorwachtwoord. Om veiligheidsredenen dient de 
administrator echter onmiddellijk een nieuw wachtwoord in te stellen. Nadat dit 
administratorwachtwoord is opgeslagen, vraagt de netwerkcamera bij iedere toegang naar de 
gebruikersnaam en het wachtwoord. 
 
Het administratoraccount is in de fabriek als volgt vooringesteld: Gebruikersnaam “admin“ en 
wachtwoord “12345“. Bij iedere toegang tot de netwerkcamera verschijnt in de browser een 
authenticatievenster en wordt om gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Als uw individuele 
instellingen voor het administratoraccount niet meer toegankelijk zijn, neem dan contact op met onze 
technische support. 
 
Voer de volgende stappen uit om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren: 
 
Open Internet Explorer en voer het IP-adres van de camera in (bijv. “http://192.168.0.100”). 
 
U wordt gevraagd zich te authenticeren: 

 

 
 

-> U bent nu met de netwerkcamera verbonden en ziet al een videostream. 
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8. Gebruikersfuncties 
 
Open de startpagina van de netwerkcamera. De interface bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 
 

 

 
 

8.1. Menubalk 
Klik op één van de tabbladen “Live-weergave” “Afspelen”, “Configuratie” of “Protocol”. 
 

Knop Beschrijving 

 Weergave van de aangemelde gebruiker 

 Afmelden van de gebruiker 

 Keuze van de gewenste taal 

Live-
beeldweergave 

Videobesturing 

Menubalk 
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8.2. Live-beeldweergave 
 
Door dubbelklikken kunt u op volledig scherm overschakelen. 
 

Knop Beschrijving 

 
4:3 weergave activeren 

 
16:9 weergave activeren 

 Originele grootte weergeven  

 Weergave automatische aan browser aanpassen 

 Selectie van het streamingtype voor de live-weergave  

 

8.3. Video-besturing 
 

Knop Beschrijving 

 Live-weergave deactiveren 

 Live-weergave activeren 

 Direct beeld (momentopname) 

  Handmatig opname starten / stoppen  

 In/uit digitale zoom 
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9. Weergave 
 

 
 
In de weergave kunnen de gegevens die op de microSD-kaart of het netwerkstation zijn opgeslagen 
worden weergegeven. Selecteer in de kalender de gewenste dag en tik op “Zoeken”. 
In de tijdlijst worden de opnamen van de geselecteerde dag weergegeven. De kleurcode geeft het 
gebeurtenis van de opname aan. 
Onder de afspeeltijd kunt u de tijd voor de gewenste opname instellen. 
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10. Configuratie 
 

 

10.1. Lokale configuratie 
 
Onder het menupunt “Lokale configuratie” kunt u instellingen voor de bestandspaden van de opname 
en momentopnames aanpassen. 
 

 
 
Live-weergave parameters 
Protocol 
Selecteer hier het protocol, via dat de camera binnen het netwerk gegevens verstuurt. 
 
Live-weergave performance 
Selecteer hier de prioriteit bij de weergave in de browser. Een geringe vertraging biedt een betere 
videostream, Auto biedt een betere beeldkwaliteit. 
  

 

Worden er in de afzonderlijke menupunten instellingen uitgevoerd, dan worden deze pas 
overgenomen als er op de knop “Opslaan“ wordt geklikt. De knop “Opslaan“ staat doorgaans 
rechtsonder in de afzonderlijke menu-tabs. 
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Regels 
Weergave van alle gebeurtenisanimaties in het live-beeld (bijvoorbeeld frame bij bewegingsdetectie). 
Deze animaties worden in het opname-apparaat ook opgenomen. 
 
Beeldformaat 
Kies het compressieformaat bij het opslaan van individuele beelden via de live-interface van de 
browser. 
 
Instellingen van opnamebestand 
Opn. Bestandsgrootte 
Kies de grootte van de videosequenties bij het opslaan van video's via de live-interface van de 
browser. 
 
Opname opslaan als 
Kies het pad voor de video-opname. 
 
Downloads opslaan als 
Kies hier het pad voor de van de SD-kaart gedownloade videobestanden. 
 
Beeld/sn. instellingen 
Live-snapshot opslaan als 
Kies het pad voor het opslaan van beelden via de live-interface van de browser. 
 
Snapshot bij weergave 
Kies het pad voor het opslaan van beelden tijdens de weergave. 
 
Clips opslaan als 
Kies het pad voor het opslaan van videoclips tijdens de weergave. 
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10.2. Basisconfiguratie 
 
In de basisconfiguratie vindt u alle relevante punten om uw camera voor gebruik binnen het netwerk, 
bewegingsdetectie, opslaan op SD-kaart en e-mailverzending te configureren. 
Alle instellingen van de “Basisconfiguratie” staan ook onder het menupunt “Uitgebreide configuratie”. 
Neem hiervoor ook de kolom “Beschikbaar in” onder de beschrijvingen van “Uitgebreide configuratie” 
in acht. 
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10.3. Geavanceerde configuratie 

10.3.1. Systeem 
 

  
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

Apparaatinformatie Weergave van de apparaatinformatie 
 

Basisconfiguratie, 
Geavanceerde 
Configuratie 

Tijdinstellingen Configuratie van de tijdweergave Geavanceerde 
Configuratie 

Onderhoud Configuratie voor onderhoud van het systeem Basisconfiguratie, 
Geavanceerde 
Configuratie 

Zomertijd Configuratie van de automatische 
zomertijdomstelling  

Geavanceerde 
Configuratie 
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10.3.1.1. Apparaatinformatie 
 

 
 
Basisinfo 
Apparaatnaam: 
Hier kunt u een apparaatnaam voor de camera invoeren. Klik op “Opslaan” om deze over te nemen. 
 
Model: 
Weergave van het modelnummer 
 
Serienummer: 
Weergave van het serienummer 
 
Firmwareversie: 
Weergave van de firmwareversie 
 
Cod.-versie: 
Weergave van de coderingsversie 
 
Aantal kanalen: 
Weergave van het aantal kanalen 
 
Aantal alarmingangen: 
Weergave van de alarmingangen 
 
Aantal alarmingangen: 
Weergave van de alarmuitgangen 
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10.3.1.2. Tijdinstellingen 
 

 
 
Tijdzone 
Selectie van de tijdzone (GMT) 
 
Tijd sync. 
NTP 
Met het Network Time Protocol (NTP) kan de tijd van de camera met een tijdserver worden 
gesynchroniseerd. 
Activeer NTP om de functie te gebruiken. 
 
Serveradres 
IP-serveradres van de NTP-server.  
 
NTP-poort 
Netwerk-poortnummer van de NTP-dienst (standaard: poort 123) 
 
Interval 
Hier wordt het interval in minuten voor de synchronisatie van de tijd ingevoerd. 
Druk op “Test” om een test te starten. 
 
Handm. tijdsynchron. 
Apparaattijd 
Weergave van de apparaattijd van de computer 
 
Tijdinstelling 
Weergave van de actuele tijd aan de hand van de tijdzone-instelling. 
Klik op “Synchronisatie met computertijd” om de apparaattijd van de computer over te nemen. 
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10.3.1.3. Onderhoud 

 

  
 
Herstarten 
Klik op “Opnieuw opstarten” om het apparaat opnieuw te starten. 
 
Standaard 
Herstellen 
Klik op “Herstellen” om alle parameters behalve de IP-parameters op de standaardinstellingen terug te 
zetten.  
 
Standaard 
Selecteer dit punt om alle parameters op de standaardinstellingen terug te zetten. 
 
Conf.bestand imp. 
Config.-bestand 
Selecteer hier het bestandspad om een configuratiebestand te importeren. 
 
Status 
Weergave van de importstatus 
 
Configuratiebestand exporteren 
Klik hier om een configuratiebestand te exporteren. 
 
Remote-upgrade 
Firmware 
Selecteer het pad om de camera met een nieuwe firmware te vernieuwen. 
 
Status 
Weergave van de upgradestatus. 
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10.3.1.4. Zomertijd 
 

 
 
Zomertijd 
DST activeren 
Selecteer “Zomertijd” om de systeemtijd automatisch aan de zomertijd aan te passen.  
 
Starttijd 
Leg het tijdstip voor de omstelling naar zomertijd vast. 
 
Eindtijd 
Leg het tijdstip voor omstelling naar wintertijd vast. 
 
DST Bias 
Stel hier het tijdsverschil in minuten in. 
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10.3.2. Netwerk 
 

 
 
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

TCP/IP Instelling TCP/IP-gegevens Basisconfiguratie, 
Geavanceerde Conf. 

Poort Instellingen van de gebruikte poorten Geavanceerde Conf. 

DDNS Instellingen van de DDNS-gegevens Geavanceerde Conf. 

FTP Instellingen van de FTP-server Geavanceerde Conf. 

WiFi Instellingen van de WLAN-toegangsgegevens Basisconfiguratie, 
Geavanceerde Conf. 

UPnP™ Instellingen van de UPnP-gegevens  Geavanceerde Conf. 

E-mail Instellingen van de e-mailgegevens Basisconfiguratie, 
Geavanceerde Conf. 

NAT Instellingen van de NAT-gegevens Geavanceerde Conf. 
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10.3.2.1. TCP/IP 
 

 
 
NIC-instellingen 
Om de camera via een netwerk te kunnen bedienen, moeten de TCP/IP-instellingen correct worden 
geconfigureerd. 
 
DHCP 
Indien een DHCP-server beschikbaar is, klikt u op DHCP om automatisch een IP-adres en verdere 
netwerkinstellingen over te nemen. De gegevens worden automatisch door de server overgenomen en 
kunnen niet handmatig worden gewijzigd. 
 
Indien er geen DHCP-server beschikbaar is, vul dan de volgende gegevens handmatig in. 
 
IPv4-adres 
IP-adres voor de camera instellen 
 
IPv4-subnetmasker 
Handmatige instelling van het subnetmasker voor de camera 
 
IPv4 Standard-Gateway 
Instelling van de standaardrouter voor de IP-camera 
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IPv6-modus 
Handmatig: Handmatige configuratie van de IPv6-gegevens  
DHCP: De IPv6-verbindingsgegevens worden beschikbaar gesteld door de DHCP-server. 
Route Advertisement: De IPv6-verbindingsgegevens worden door de DHCP-server (router) in 
combinatie met de ISP (Internet Service Provider) ter beschikking gesteld. 
 
IPv6-adres 
Weergave van het IPv6-adres. In de IPv6-modus “Handmatig” kan het adres geconfigureerd worden. 
 
IPv6-subnetmasker 
Weergave van het IPv6-subnetmasker. 
 
IPv6 Standard Gateway 
Weergave van de IPv6 Standard Gateway (standaardrouter) 
 
MAC-adres 
Hier wordt het IPv4-hardwareadres van de camera weergegeven. U kunt dit adres niet wijzigen. 
 
MTU 
Instelling van de overdrachtssnelheid. Kies een waarde 500 – 9676. Standaard is 1500 vooringesteld. 
 
DNS-server 
Voorkeur DNS-server 
Voor sommige toepassingen zijn DNS-serverinstellingen vereist (bijvoorbeeld verzenden van e-mails). 
Voer hier het adres van de voorkeur DNS-server in. 
 
Altern. DNS-server 
Indien de voorkeur DNS-server niet bereikbaar is, wordt deze alternatieve DNS-server gebruikt. Leg 
hier het adres van de alternatieve server vast. 
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10.3.2.2. Poort 
 

 
 
Indien u externe toegang tot de camera wenst, moeten volgende poorten worden geconfigureerd. 
 
HTTP-poort 
Der standaardpoort voor de HTTP-overdracht luidt 80. Alternatief hiervoor kan deze poort een waarde 
in het bereik tussen 1024~65535 krijgen. Als zich meerdere camera's in hetzelfde subnet bevinden, 
moet elke camera een eigen, unieke HTTP-poort krijgen 
 
RTSP-poort 
De standaardpoort voor de RTSP-overdracht is 554. Alternatief hiervoor kan deze poort een waarde in 
het bereik tussen 1024~65535 krijgen. Als zich meerdere camera's in hetzelfde subnet bevinden, moet 
elke camera een eigen, unieke RTSP-poort krijgen 
 
HTTPS-poort 
De standaardpoort voor de HTTPS-overdracht is 443. 
 
SDK-poort (stuurpoort) 
De standaardpoort voor de SDK-overdracht is 8000. Communicatiepoort voor interne gegevens. 
Alternatief hiervoor kan deze poort een waarde in het bereik tussen 1025~65535 krijgen. Als zich 
meerdere IP-camera's in hetzelfde subnet bevinden, moet aan elke camera een eigen, uniek 
optredende SDK-poort worden toegewezen. 
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10.3.2.3. DDNS 
 

 
 
DDNS activeren 
Activeert of deactiveert de DDNS-functie. 
 
DDNS-type 
Selecteer een van de DDNS-types. U kunt kiezen tussen “DynDNS” en “ABUS DDNS”. 
 
Serveradres  
Selecteer een DDNS-serviceprovider. U dient over een geregistreerde toegang bij deze DDNS-
serviceprovider te beschikken (bijv. www.dyndns.org). 
Indien u als DDNS-type “ABUS DDNS” heeft geselecteerd, verschijnt het serveradres grijs. 
 
Domein 
Voer hier de geregistreerde domeinnaam (host-service) in (bijv. mijnIPcamera.dyndns.org). 
 
Poort 
Leg hier de poortforwarding vast. 
 
Gebruikersnaam  
Gebruikersidentificatie van uw DDNS-account 
 
Wachtwoord  
Wachtwoord van uw DDNS-account 
 
Bevestigen 
Wachtwoordbevestiging is hier verplicht. 
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ABUS DDNS 
 

1. Om de ABUS DDNS-functie te kunnen gebruiken moet u eerst een account bij www.abus-
server.com inrichten. Neem hiervoor de FAQ's op de website in acht. 

2. Activeer het keuzevakje “DDNS activeren” en selecteer dan het DDNS-type “ABUS DDNS” 
3. Neem uw gegevens over met “Opslaan”. Het IP-adres van uw internetverbinding wordt nu elke 

minuut op de server vernieuwd. 
 

 
 
  

 
Voor de DynDNS-toegang via een router moet een poortforwarding van alle relevante 
poorten (in ieder geval RTSP + HTTP) op de router worden ingesteld. 

240 



 
Nederlands 

10.3.2.4. FTP 
 

 
 

Serveradres 
Voer hier het IP-adres of de host-naam van de FTP-server in, waarop de beelden moeten worden 
geüpload. 
 
Poort 
Voer hier de poort van uw FTP-server in. Doorgaans wordt poort 21 of poort 20 gebruikt. 
 
Gebruikersnaam 
Voer hier de gebruikersnaam in. Let erop dat de gebruiker de vereiste rechten op de FTP-server heeft. 
 
Wachtwoord 
Voer hier het wachtwoord van de gebruiker in. 
 
Bevestigen 
Bevestig het wachtwoord door het opnieuw in te voeren. 
 
Directorystructuur 
Pas hier het pad op de FTP-server aan. 
 
Type uploaden 
Vink deze optie aan om bij een gebeurtenis een beeld naar de FTP-server te uploaden. 
 

 

  

 
Houd er rekening mee dat de FTP-server alleen voor het event-gestuurde snapshot (zie 
Gebeurtenissen - Snapshot) erbij wordt gehaald. 
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10.3.2.5. Wifi 
 

 
 
Om een Wifi-verbinding tussen de camera en de router tot stand te brengen, moeten de volgende 
instellingen worden ingevoerd.  
 
Wifi-lijst 
Klik op “Zoeken“ om de bereikbare Wifi-netwerken in de directe omgeving weer te geven.  
 

 
Wifi 
SSID 
Voer hier de naam van het netwerk in. 
 
Netwerkmodus 
U kunt kiezen tussen Manage en Ad-Hoc. 
Gebruik voor de standaard thuisrouters of access-points de optie Manage. 
  

 
Houd er rekening mee dat verborgen netwerken niet worden weergegeven in de lijst! 
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Veiligheidsmodus 
Selecteer hier het coderingstype van uw netwerk. 
 
Coderingstype: 
Selecteer hier het coderingstype van uw netwerk. 
 
Code 1 
Voer hier de netwerkcode (wachtwoord) voor de toegang van het netwerk in. 
 
NIC-instellingen 
Om de camera via een netwerk te kunnen bedienen, moeten de TCP/IP-instellingen correct worden 
geconfigureerd. Hier configureert u de instellingen voor de WLAN-verbinding. 
 
DHCP 
Indien een DHCP-server beschikbaar is, klikt u op DHCP om automatisch een IP-adres en verdere 
netwerkinstellingen over te nemen. De gegevens worden automatisch door de server overgenomen en 
kunnen niet handmatig worden gewijzigd. 
 
Indien er geen DHCP-server beschikbaar is, vul dan de volgende gegevens handmatig in. 
 
IPv4-adres 
IP-adres voor de camera instellen 
 
IPv4-subnetmasker 
Handmatige instelling van het subnetmasker voor de camera 
 
IPv4 Standard-Gateway 
Instelling van de standaardrouter voor de IP-camera 
 
WPS 
Met de WPS-functie kan eenvoudig een draadloze verbinding worden opgebouwd tussen de camera 
en een thuisrouter of access-point als deze de functie ondersteunen. 
 
WPS activeren 
Activeer de functie nu om een WPS-verbinden te gebruiken. 
 
Pincode 
De pincode is nodig voor de verbindingsopbouw. Standaard is deze op 12345678 ingesteld. Klik op 
“Maken” om een nieuwe code te genereren. 
 
PBC-verbinding 
Als uw router een WPS-knop heeft, activeert u deze functie. 

1. Druk eerst op de WPS-knop op de router. 
2. Klik daarna binnen twee minuten op “Verbinden”. 
3. De WLAN-verbinding tussen camera en router is na korte tijd opgebouwd. 

 
Pincode van router 
Hier kunt u handmatig een WPS-verbinding opbouwen door de SSID en de PIN-code van de router in 
te voeren. 
 
SSID:   Voer de SSID van het netwerk in. 
Route PIN-code: Voer de PIN-code van de router in. Volg de instructies in de 

gebruikershandleiding van de routerfabrikant om de WPS-pincode uit te lezen. 
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10.3.2.6. UPnP™ 
 

 
 
De UPnP-functie (Universal Plug and Play) zorgt voor een eenvoudige regeling van 
netwerkapparatuur in een IP-netwerk. Hierdoor is de netwerkcamera bijv. als netwerkapparaat in de 
Windows-netwerkomgeving zichtbaar. 
 
UPnP activeren 
Activeer of deactiveer de UPnP-functie 
 
Alias 
Weergave van het MAC-adres van de camera 
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10.3.2.7. E-mail 
 

 
 
Hier kunt de instellingen voor het verzenden van e-mail aanpassen. 
 
Afzender 
Afzender 
Voer hier de naam in die als afzender moet worden weergegeven. 
 
Adres afzender 
Voer hier het e-mailadres van de afzender in. 
 
SMTP-server 
Voer hier het SMTP-server-IP-adres of de hostnaam in. (bijv. smtp.gmail.com) 
 
SMTP-poort 
Voer hier de SMTP-poort in. Standaard is deze als 587 geconfigureerd. 
 
SSL activeren 
Selecteer de SSL-functie, indien de SMTP-server deze vereist. 
 
Interval 
Stel hier de tijdsduur tussen verzenden van e-mails met beeldbijlagen in. 
 
Beeldbijlage 
Activeer deze functie, als bij een alarm beelden aan de e-mail moeten worden toegevoegd. 
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Authenticatie 
Als de gebruikte e-mailserver een authenticatie vereist, activeert u deze functie voor aanmelding op de 
server met een authenticatie. 
Gebruikersnaam en wachtwoord kunnen alleen na activering van deze functie worden ingevoerd. 
 
Gebruikersnaam 
Voer uw gebruikersnaam in van de e-mailaccount in. 
 
Wachtwoord 
Voer het wachtwoord van het e-mail-account in. 
 
Bevestigen 
Bevestig door opnieuw invoeren van het wachtwoord. 
 
Ontvanger 
Ontvanger1 / ontvanger2 / ontvanger3 
Voer de naam van de ontvanger in. 
 
Adres ontvanger1 / adres ontvanger2 / adres ontvanger3 
Voer hier het e-mailadres van de beoogde ontvanger in. 
Klik daarna op “Test” om een testmail te versturen. 
 
Test 
Druk op de Test-knop om een testbericht te versturen. Mocht dit niet functioneren, controleer dan of 
de juiste instellingen zijn uitgevoerd.  
 
 

 
 
  

 

Houd er rekening mee dat bij enkele e-mailproviders van te voren instellingen aan het e-
mailaccount moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het versturen van e-mails 
functioneert.  
Ga hiervoor naar uw e-mailprovider. 
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10.3.2.8. NAT 
 

 
 
Port Mapping activeren 
De Universal Plug and Play-poortforwarding voor netwerkdiensten wordt hiermee geactiveerd. Indien 
uw router UPnP ondersteunt, wordt met deze optie automatisch de poortforwarding geactiveerd. 
 
Port Mapping-modus 
Selecteer hier of de poortforwarding automatisch of handmatig moet worden uitgevoerd. 
 
Protocolnaam: 
HTTP 
Der standaardpoort voor de HTTP-overdracht luidt 80. Alternatief hiervoor kan deze poort een waarde 
in het bereik tussen 1025~65535 krijgen. Als zich meerdere IP-camera's in hetzelfde subnet bevinden, 
moet elke camera een eigen, unieke HTTP-poort krijgen 
 
RTSP 
De standaardpoort voor de RTSP-overdracht is 554. Alternatief hiervoor kan deze poort een waarde in 
het bereik tussen 1025~65535 krijgen. Wanneer er meerdere IP-camera's in hetzelfde subnet 
aanwezig zijn, dan moet iedere camera een eigen, unieke RTSP-poort krijgen. 
 
SDK (stuurpoort) 
De standaardpoort voor de SDK-overdracht is 8000. Communicatiepoort voor interne gegevens. 
Alternatief hiervoor kan deze poort een waarde in het bereik tussen 1025~65535 krijgen. Als zich 
meerdere IP-camera's in hetzelfde subnet bevinden, moet aan elke camera een eigen, uniek 
optredende SDK-poort worden toegewezen.  
 
Externe poort 
U kunt de poorten alleen handmatig wijzigen, als het “Mapping Port Type” in handmatig werd 
gewijzigd. 
 
Extern IP-adres 
Weergave van het externe IP-adres voor mobiele toegang. 
 
Status 
Toont of de ingevoerde externe poort geldig resp. ongeldig is. 
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10.3.3. Video / audio 
 

 
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

Video Instellingen voor de video-uitgang Geavanceerde Conf. 
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10.3.3.1. Video 
 

 
 
Streamtype  
Selecteer welk streamtype van de camera u wilt instellen. Selecteer “Main Stream (normaal)” voor 
opname en live-weergave met goede bandbreedte. Selecteer “Sub-Stream” voor live-weergave met 
beperkte bandbreedte.  
 
Videotype 
Stel hier het videotype voor de geselecteerde stream in.  
 
Resolutie 
Stel hier de resolutie van de videogegevens in. Afhankelijk van het cameramodel kunt u kiezen tussen 
1280*720p; 1280*960;  
 
Bitrate type 
Geeft de bitrate van de videostream aan. De videokwaliteit kan afhankelijk van de 
bewegingsintensiteit hoger of lager zijn. U kunt kiezen tussen een constante en een variabele bitrate. 
 
Max. bitrate 
De bitrate van de videostream wordt op een bepaalde waarde vast ingesteld. Stel de max. bitrate 
tussen 32 en 16384 Kbps in. Een hogere waarde komt overeen met een hogere videokwaliteit, maar 
neemt ook een grotere bandbreedte en dus meer geheugen in beslag. 
 
Videokwaliteit 
Dit menupunt is alleen beschikbaar, als u een variabele bitrate heeft geselecteerd. Stel hier de 
videokwaliteit van de videogegevens in. De videokwaliteit kan afhankelijk van de bewegingsintensiteit 
hoger of lager zijn. U kunt kiezen tussen zes verschillende videokwaliteiten, “Minimum”, “Lager”, 
“Laag”, “Gemiddeld”, “Hoger” of “Maximum”. 
 
Beeldfrequentie 
Geeft de beeldfrequentie in beelden per seconde weer. 
 
Videocompressie 
Selecteer een standaard voor de videocodering. U kunt kiezen tussen H.264 en MJPEG. 
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Profiel 
Selecteer hier het profieltype van de videocodec. Een profiel is genormeerd en bepaalt welke 
parameters voor de encoding moeten worden gebruikt. 
 
I-frame interval 
Selecteer hoe vaak een I-frame (alleen bij H.264) moet worden verzonden. Hoe vaker een I-frame 
(volledig beeld) wordt verzonden, des te beter is de videokwaliteit, maar des te meer bandbreedte is er 
nodig. 
 
SVC 
Bij een geactiveerde SVC wordt het live-beeld aangepast aan de betreffende beschikbare 
bandbreedte van de gebruiker.  
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10.3.4. Beeld 
 

 
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

Weergave-instellingen Instellingen van de weergaveparameters Geavanceerde Conf. 

OSD-instellingen Instelling van het datum- en tijdformaat Geavanceerde Conf. 

Tekstoverlay Toevoegen van tekstvelden Geavanceerde Conf. 

Maskeren van privé-
zones 

Toevoegen van maskers voor privé-zones Geavanceerde Conf. 
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10.3.4.1. Weergave-instellingen 
 

 
 
Bij dit menupunt kunt u de beeldkwaliteit van de camera, inclusief helderheid, scherpte, contrast etc. 
instellen. 
 

 

 

Neem het volgende in acht: 
De parameters onder weergave-instellingen kunnen per model verschillen. 

 
Dag/nacht-omschakeling 
U kunt hier kiezen tussen de automatische dag/nacht-omschakeling en tijdgestuurde omschakeling. 
Bij tijdgestuurde omschakeling moet een start- en eindtijd voor de dagmodus worden ingevuld. 
De volgende instellingen kunnen individueel voor de dag- of nachtmodus worden aangepast. 
 
Helderheid 
Instelling van de beeldhelderheid. Instelbaar zijn waarden tussen 0 en 100. 
 
Contrast 
Instelling van het beeldcontrast. Instelbaar zijn waarden tussen 0 en 100.  
 
Verzadiging 
Instelling van de beeldverzadiging. Instelbaar zijn waarden tussen 0 en 100. 
 
Kleurtoon 
Instellingen voor de kleurtoon Instelbaar zijn waarden tussen 0 en 100.  
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Scherpte 
Instelling van de beeldscherpte. Een hogere scherpte kan de beeldruis versterken. 
Instelbaar zijn waarden tussen 0 en 100. 
 
Belichtingsduur 
Instellen van de max. belichtingstijd. Deze instelling is onafhankelijk van de iris-modus. 
 
Dag/nacht-omsch. 
De dag/nacht-omsch. biedt de opties auto, dag, nacht, tijdschema en trigger door alarmingang. 
 
Auto 
De camera schakelt, afhankelijk van de actuele lichtomstandigheden, automatisch tussen dag- en 
nachtmodus. De gevoeligheid kan worden ingesteld tussen “0-7”, waarbij 7 het hoogste 
gevoeligheidsniveau is. 
 

 
 
Dag 
In deze modus maakt de camera alleen kleurenbeelden. 
 

 

 

Neem het volgende in acht: 

Gebruik deze modus alleen bij gelijkblijvende lichtverhoudingen. 
 
Nacht 
In deze modus maakt de camera alleen zwart/witbeelden.  
 

 

 

Neem het volgende in acht: 

Gebruik deze modus alleen bij zwakke lichtverhoudingen. 
 
Tijdschema 
In deze modus kunt u een start- en eindtijd voor de dagmodus instellen. Buiten het ingestelde 
tijdsbestek schakelt de camera naar de zwart-witmodus. 
 
Trigger door alarmingang 
De camera wordt getriggerd door de alarmingang en wisselt bij een toestandswijziging naar de 
kleuren- of de zwart-witmodus.  
 
Status  
Kies nacht zodat de camera bij het triggeren van een alarmingang naar de zwart-witmodus schakelt. 
Kies dag zodat de camera bij het triggeren van een alarmingang naar de kleurenmodus schakelt. 
 
Gevoeligheid 
Instelling voor de omschakeldrempel voor de automatische dag-/nachtomschakeling (0 - 7). 
Een lage waarde betekent een lagere belichtingssterkte voor de omschakeling naar de nachtmodus. 
 
Filtertijd 
Instelling van een vertraging tussen het herkennen van een noodzakelijke omschakeling tot aan de 
actie. 
 
Overbelichtingsbeveiliging 
Indien deze functie is geactiveerd, wordt de IR-lichtintensiteit automatisch gereduceerd bij objecten die 
te dichtbij zijn. Hiermee wordt geprobeerd, overbelichting van objecten te vermijden. 
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BLC-bereik (tegenlichtcompensatie) 
Met de tegenlichtcompensatie kunnen objecten voor een lichte achtergrond duidelijker worden 
weergegeven. De belichting van de objecten wordt gecorrigeerd, maar de achtergrond wordt onscherp 
weergegeven. 
 
WDR 
Met de WDR-functie kan de camera ook bij ongunstige tegenlichtverhoudingen duidelijke beelden 
leveren. Indien in het beeldbereik zowel zeer lichte als zeer donkere bereiken bestaan, wordt het 
helderheidsniveau van het gehele beeld gecompenseerd voor een duidelijk, gedetailleerd beeld. 
Klik op het keuzevakje om de WDR-functie te activeren resp. te deactiveren. 
Zet het Wide Dynamic Level hoger om de WDR-functie te versterken. 
 

 
 
 
Witbalans 
Selecteer hier de belichtingsomgeving waarin de camera wordt geïnstalleerd. 
U kunt kiezen uit de opties: “AWB1”, “Geblokkeerd WB”, “Gloeilamp”, “Warm licht”, “Natuurlijk licht”, 
“TL-lamp”. 
 
AWB1 
In modus AWB1 past de camera de kleurbalans overeenkomstig de actuele kleurtemperatuur aan. 
 
Geblokkeerd WB 
De witbalans wordt eenmalig uitgevoerd en opgeslagen. 
 
Overige 
Gebruik de andere witbalansopties voor het aanpassen van de functie aan het omgevingslicht 
(gloeilamp, warm licht, natuurlijk licht, tl-lamp). 
 
Ruisonderdr.niveau 
Stel hier het niveau voor ruisonderdrukking in. 
 
Spiegel 
Als de spiegelfunctie is geactiveerd, wordt het beeld horizontaal gespiegeld. 
 
Draaien 
Als de draaifunctie is geactiveerd, wordt het beeld verticaal gedraaid. 
 
Videostandaard 
Regeling van de belichtinsfrequentie 
50Hz: Vaste instelling op 50 Hz netfrequentie 
60Hz: Vaste instelling op 60 Hz netfrequentie 
 
IR-licht activeren 
Activeer het IR-licht of deactiveer het IR-licht permanent. 
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10.3.4.2. OSD-instellingen 
 

 
 
Bij dit menupunt kunt u selecteren welk datum- en tijdformaat in het live-beeld  
moet worden getoond. 
 
Naam weerg. 
Selecteer dit keuzevakje, als u de cameranaam wilt laten weergeven. 
 
Datum weerg. 
Selecteer dit keuzevakje, als u de datum in het camerabeeld wilt laten weergeven. 
 
Week weerg.  
Selecteer dit keuzevakje, als u de weekdag wilt laten weergeven. 
 
Cameranaam 
Voer hier de cameranaam in die in het beeld moet worden getoond. 
 
Tijdformaat 
Selecteer hier of de tijd in 24-uursformaat of 12-uursformaat moet worden weergegeven. 
 
Datumformaat 
Selecteer hier het formaat voor de datumweergave. 
(D= dag; M= maand; J= jaar) 
 
Weergavemodus 
Hier kunt u de weergavemodus voor de getoonde elementen selecteren. 
U heeft volgende opties: “Transparant & knipperend”, “Transparant & niet-knipperend”, “Niet-
transparant & knipperend”, “Niet-transparant & niet-knipperend” 
 
OSD-grootte 
Hier kan de grootte van de OSD-weergave worden ingesteld. Opties: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, 
auto. 
Bij de optie auto wordt de grootte aan de ingestelde resolutie aangepast. De instelling van de OSD-
grootte kan alleen op de eerste video-stream worden toegepast (main stream). 
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10.3.4.3. Tekstinterferentie 
  

 
 
U kunt tot vier teksten in het camerabeeld laten weergeven, de maximale lengte bedraagt max. 45 
tekens. Om de tekst weer te geven, selecteert u het keuzevakje. 
 
Met de muisknop kunt u het tekstvenster verschuiven. 
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10.3.4.4. Privé-zone maskering 
 

 
 
Met privé-zones kunt u bepaalde bereiken in de live-weergave afdekken om te voorkomen dat deze 
bereiken worden opgenomen of in live view kunnen worden bekeken. U kunt max. 4 rechthoekige 
privé-zones in het videobeeld inrichten. 
 
Ga als volgt te werk om een privé-zone in te richten. Activeer het vakje  
“Privé-zone activeren”. Om de privé-zone toe te voegen, kiest u de knop “Vlak”. Nu kunt u met de muis 
een bereik in het camerabeeld markeren. Vervolgens kunt u nog 3 andere oppervlakken markeren. 
Met de knop “Alles wissen” kunnen alle ingerichte privé-zones worden gewist. 
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10.3.5. Beveiliging 
 

 
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

Gebruiker Beheer van de gebruikers 
 

Basisconfiguratie, 
Geavanceerde Conf. 

IP-adresfilter Filteren van IP-adressen om de toegang tot de camera 
te sturen 

Geavanceerde Conf. 
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10.3.5.1. Gebruiker 
 

 
 
Bij dit menupunt kunt u gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen. 
 
Om een gebruiker toe te voegen resp. te bewerken, klikt u op “Toevoegen” resp. “Wijzigen”. 
 
Er verschijnt een nieuw venster met de gegevens en rechten. 
 
Gebruikersnaam 
Voer hier de gebruikersnaam in die voor de toegang tot de camera moet worden ingevoerd 
 
Level 
Selecteer hier een individueel gebruikerstype voor de gebruikersidentificatie. 
U kunt kiezen uit twee voorgedefinieerde niveaus: Bediener of gebruiker. 
 
Als bediener beschikt u over volgende Remote-functies: Live-weergave, PTZ-besturing, handmatige 
opname, afspelen, twee-weg audio, zoeken/werkstatus opvragen. 
 
Als gebruiker beschikt u over volgende Remote-functies: Afspelen, zoeken/werkstatus opvragen. 
 
Om meer functies toe te voegen, het gewenste keuzevakje selecteren.  
 
Wachtwoord 
Voer hier het wachtwoord in dat de betreffende gebruiker voor de toegang tot de camera moet 
invoeren. 
 
Bevestigen 
Bevestig het wachtwoord door opnieuw invoeren. 
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10.3.5.2. IP-adresfilter 
 

 
 
IP-adresfilter activeren 
Door het plaatsen van het vinkje wordt de filterfunctie geactiveerd. 
 
IP-adresfiltertype 
 
Toegestaan: De hieronder gedefinieerde IP-adressen worden voor een toegang tot de camera 
geaccepteerd. 
 
Verboden: De hieronder gedefinieerde IP-adressen worden geblokkeerd. Een IP-adres wordt in het 
formaat xxx.xxx.xxx.xxx ingevoerd. 
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10.3.6. Gebeurtenissen 
 

 
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

Bew.-detectie Instelling van de bewegingsdetectie Basisconfiguratie 
Geavanceerde Conf. 

Snapshot Instelling van het gebeurtenisgestuurde snapshot Geavanceerde 
Configuratie 
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10.3.6.1. Bew.-detectie 
 

 
 

Bewegingsdetectie activeren 
Vink deze optie aan om de bewegingsdetectie te activeren 
 
Dynamische bewegingsanalyse activeren 
Vink deze optie aan om bij een bewegingsdetectie deze door een groen kader te accentueren.  
Hiervoor moeten ook de regels in de lokale instellingen zijn geactiveerd. 
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Configuratie 
Selecteer de modus Normaal of Expert. 
 
Normaal 
Bereikinst. 
Klik op de knop “Vlak” om een bereik te selecteren. Standaard is het gehele bereik geselecteerd. Om 
deze selectie te verwerpen, klikt u op “Alles wissen”. 
Markeer nu met de muis het gewenste bereik. Om het bereik over te nemen, klikt u op de knop 
“Tekenen stoppen”. 
 
Gevoeligheid 
Stel de gevoeligheid voor het gekozen bereik in. Hoe hoger de waarde, des te hoger de gevoeligheid 
van de bewegingsdetectie. In de modus Normaal wordt de gevoeligheid afgerond op de waarden 0, 
20, 40, 60, 80 en 100. 
 
Expert 
Dag-/nacht-omschakelinstellingen 
Selecteer Uit, Automatische omschakeling of Tijdgestuurde omschakeling. 
Bij de Automatische omschakeling en Tijdgestuurde omschakeling zijn steeds instellingen voor de dag 
en nacht beschikbaar die op de dag- en nachtmodus van de camera (Automatische omschakeling) of 
het ingestelde tijdschema (Tijdgestuurde omschakeling) zijn afgestemd. 
 
Bereik 
Selecteer het gewenste bereik. Er kunnen tot 8 bereiken afzonderlijk worden gedefinieerd. 
Klik op de knop “Vlak” om voor het bereik een vlak te definiëren. Markeer nu met de muis het 
gewenste bereik. Om het bereik over te nemen, klikt u op de knop “Tekenen stoppen”. 
 
Gevoeligheid 
Stel de gevoeligheid voor het gekozen bereik in. Hoe hoger de waarde, des te hoger de gevoeligheid 
van de bewegingsdetectie.  
 
Objectproportionaliteit in bereik 
Stel hier het percentage in dat nodig is voor een trigger binnen het betreffende bereik.  
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Activeringstijd 
Om een tijdschema voor bewegingsgestuurd opnemen op te slaan, klikt u op “Bewerken”. 
Er verschijnt een nieuw venster. Hierin legt u vast op welke tijd en welke dagen van de week 
bewegingsgestuurd opnemen moet worden uitgevoerd. 
 

 
 
Selecteer nu een weekdag voor bewegingsgestuurd opnemen. Om een bepaalde tijdsduur op te 
slaan, geeft u de start- en eindtijd aan. Om een bewegingsdetectie voor de gehele dag in te richten, 
selecteert u als starttijd 00:00 en als eindtijd 24:00.  
 
Om de bewegingsdetectie voor alle weekdagen over te nemen, klikt u op het keuzevakje “Alles 
selecteren”. Om de bewegingsdetectie naar een andere weekdag te kopiëren, selecteert u de 
weekdag en klikt u op “Kopiëren”. 
 
Om de wijzigingen over te nemen, selecteert u “OK”. Om deze waarde te verwerpen, klikt u op 
“Annuleren”. 
Bevestig de gekozen instellingen met “Opslaan”. 
 
Kopp.-methode 
 
CMS-berichten:   CMS-berichten 
E-mail versturen:  U ontvangt een e-mail. Vink hiervoor het keuzevakje aan.  
FTP-upload: Het eventgestuurde snapshot wordt in geval van bewegingsdetectie 

verzonden. 
Triggerkanaal:    Activeert de opname op de interne microSD-kaart. 
 
Andere koppelingen  
Voor deze camera staan geen alarmingangen/-uitgangen ter beschikking. 
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10.3.6.2. Gebeurtenisgestuurd snapshot 
 

 
 
Gebeurtenisgestuurd 
Gebeurtenisgestuurd snapshot activeren 
Activeer deze functie om gebeurtenisgestuurde beelden op te slaan. 
 
Formaat 
Het formaat voor de beelden is als JPEG voorgeconfigureerd. 
 
Resolutie 
Stel hier de resolutie van het beeld in. 
 
Kwaliteit 
Stel de kwaliteit van de opgeslagen beelden in. 
 
Interval 
Stel hier de tijdsduur tussen twee opgeslagen beelden in. 
 
Detectienummer 
Stel het aantal beelden in dat bij een gebeurtenis moet worden opgeslagen. 
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10.3.7. Opslaan 
 

 
 

Menupunt Beschrijving Beschikbaar in modus 

Opnameschema Een tijdschemagestuurde opname instellen Basisconfiguratie, 
Geavanceerde Conf. 

Geheugenbeheer Beheer van de SD-kaart, netwerkstations Geavanceerde Conf. 

NAS Instellingen van de netwerkstations Geavanceerde Conf. 

Snapshot Instellingen van het tijdgestuurde snapshot Geavanceerde Conf. 
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10.3.7.1. Opnameschema 
 

 
 
Hier kunt u de configuratie voor tijd- en gebeurtenisgestuurde opnames aanpassen om deze op de 
SD-kaart of een netwerkstation op te slaan. 
 
Pre-record 
Stel hier de duur voor de opname van de beeldgegevens vóór de gebeurtenis in. 
 
Post-record 
Stel hier de duur voor de opname van de beeldgegevens na de gebeurtenis in. 
 
Overschrijven 
Selecteer of de gegevens moeten worden overschreven zodra de gegevensdrager vol is. 
 
Opname-stream 
Selecteer hier welke stream voor de opname op de gegevensdrager moet worden gebruikt. 
  

267 



 
Nederlands 

Opnameschema activeren 
 
Activeer het schema om het gewenste tijdschema op te slaan. 
 
Om het tijdschema op te slaan, klikt u op “Bewerken”. Er verschijnt een nieuw venster. 
 

 
 

Selecteer nu een weekdag voor de opnameconfiguratie. Om een bepaalde tijdsduur op te slaan, geeft 
u de start- en eindtijd aan. Om een bewaking voor de gehele dag in te richten, selecteert u als starttijd 
00:00 en als eindtijd 24:00.  
Om de instellingen voor alle weekdagen over te nemen klikt u op het keuzevakje “Alles selecteren”. 
Om de instellingen naar een andere weekdag te kopiëren, selecteert u de weekdag en klikt u op 
“Kopiëren”.  
 
Kies onder opnametype de opnamemodus voor de gewenste periode. U kunt  
 
kiezen tussen de volgende recordtypen:  
 
Normaal:   Continue opname 
Bew.-detectie:   Bewegingsgestuurde opname 
Bew. | alarm:  Door beweging of alarmingang gestuurde opname. Camera neemt ofwel bij 

bewegingsdetectie of bij het activeren van de alarmingang op.  
Bew. & alarm:  Door beweging en alarmingang gestuurde opname. Camera neemt ofwel 

alleen op als beweging en de alarmingang tegelijkertijd geactiveerd worden.  
Ander alarm:   Door PIR-sensor gestuurde opname 
 

 
Om de wijzigingen over te nemen, selecteert u “OK”. Om deze waarde te verwerpen, klikt u op 
“Annuleren”. 
  

 
Houd er rekening mee dat de bewegingsdetectie geactiveerd en geconfigureerd moet zijn. 
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10.3.7.2. Geheugenbeheer 
 

 
 
Hier heeft u de mogelijkheid om de gebruikte microSD-kaart of netwerkstations te formatteren en de 
eigenschappen weer te geven. 
 
Percentage van beeld 
Voer hier het percentage in dat door directe beelden moet worden toegewezen. 
 
Percentage van opnames 
Voer hier het percentage in dat aan opnames moet worden toegewezen. 
 
De SD-kaart of het netwerkstation moeten vóór het eerste gebruik worden geformatteerd!  
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10.3.7.3. NAS 
 

 
 
Configureer hier de opslag van de opnames op max. 8 NAS-toestellen. Klik op een regel om 
serveradres, bestandspad, servertype, gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. 
 
Serveradres 
Voer hier het IP-adres of de hostnaam van uw NAS of netwerkstation in. 
 
Bestandspad 
Voer het pad in, waarop de gegevens worden opgeslagen. 
 
Montagemethode 
NFS 
Zorg er bij het gebruik van NFS voor dat in de instellingen van de map van uw NAS of netwerkstation 
het IP-adres van de camera de vereiste lees- en schrijfrechten heeft. 
 
SMB/CIFS 
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de aanmelding bij uw NAS of netwerkstation. 
Zorg ervoor dat de gebruiker de vereiste lees- en schrijfrechten voor de betreffende opslaglocatie 
heeft. 
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10.3.7.4. Tijdgestuurd snapshot 
 

 
 
Hier kunt u de configuratie voor gebeurtenisgestuurde snapshots aanpassen om deze op de microSD-
kaart of het netwerkstation op te slaan. 
 
Tijdsverloop 
Timing-snapshot activeren 
Activeer deze functie om in bepaalde tijdsintervallen beelden op te slaan. 
 
Formaat 
Het formaat voor de beelden is als JPEG voorgeconfigureerd. 
 
Resolutie 
Stel hier de resolutie van het beeld in. 
 
Kwaliteit 
Stel de kwaliteit van de opgeslagen beelden in. 
 
Interval 
Stel hier de tijdsduur tussen twee opgeslagen beelden in. 
 
Tijdschema 
Klik op Bewerken om het tijdschema voor het tijdgestuurde snapshot te configureren. 
Om de wijzigingen over te nemen, selecteert u “OK”. Om deze waarde te verwerpen, klikt u op 
“Annuleren”. 
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11. Protocol 
 

s

 
 
Camera-parameters zoals alarm, uitzonderingen, bedrijf en informatie kunnen in protocolbestanden 
worden opgeslagen. De bestanden kunnen desgewenst worden geëxporteerd.  
  
1. Klik op de menubalk op Protocol om het zoekvenster op te roepen. 

 
2. Leg de zoekcriteria inclusief hoofdtype, subtype, starttijd en eindtijd vast. 

 
3. Klik op Zoeken om naar protocolbestanden te zoeken. De bijbehorende protocolbestanden worden 

in het venster Protocol weergegeven. 
 

4. Klik op Protocol opslaan om de protocolbestanden te exporteren en op de computer op te slaan. 
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12. Technische gegevens 
 

Modelnummer TVIP41560 TVIP61560 

Afmetingen (l x b x h) Ø111 x 82 mm  145 x 61 x 60 mm 
Alarmmelding E-mail 
Aansluitingen 1x RJ45, 1x DC 
Aantal parallelle streams 2 

Resolutiemodi Main stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 
Sub-stream 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 

Bewegingsdetectie Ja 
Beeldopnemer 1/3" Progressive scan CMOS-sensor 
Beeldelementen 
(effectief) 1280 x 960 pixel 

Beeldoverlay Datum, cameranaam, privé-zones 
Beeldfrequentie  25 fps 
Brandpuntsafstand 4,0 mm @ F2.0 
Dynamisch bereik 
(WDR) Digitale WDR 

Electronic-Shutter-
regeling 1/3 - 1/100000 sec. 

Tegenlichtcompensatie BLC, DWDR 
Gelijktijdige 
netwerktoegang Ja 

Horizontale beeldhoek 73,1° 73,1° 
IR-reikwijdte 10 m 
Cameratype  Dag/nacht buiten camera Dag/nacht buiten Dome camera 
Max. resolutie @ 
beeldfrequentie 1280 x 960 @ 25 fps 

Max. 
bedrijfstemperatuur 50°C 

Max. luchtvochtigheid 95 % 
Min. bedrijfstemperatuur - 20°C  
Minimale verlichting 
kleur 0.1lux @(F1.2, AGC aan) 

Minimale verlichting Z/W 0 Lux 
Netwerkbandbreedte 
video 32 kBit/s - 8 MBit/s 

Netwerkaansluiting LAN RJ-45 ethernet 10/100 Base-T 
Netwerkaansluiting 
WLAN IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Netwerkcamera 
protocollen 

TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, 
UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour 

ONVIF Profielen S 
Privé-zones Ja (4) 
Ruisonderdrukking 3D DNR 
Beschermingsklasse IP 66 
Voedingsspanning 12 V DC (+/-10 %), PoE (802.3af ) 
Opslagmedium microSD-kaart (tot 64 GB) 
Taal handleiding DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE 
Taal OSD DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE 
Stroomverbruik Max. 580 mA 
Dag-/nachtomschakeling Elektromagnetisch draaibaar IR-sperfilter (ICR) 
Ondersteunde browsers Mozilla Firefox, Safari, of Internet Explorer 6.x en hoger 
Ondersteunde software ABUS VMS Express, IPCam App (iOS/Android) 
Codering 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 
Videocompressie H.264, MJPEG 
Witbalans AWB 
Certificeringen CE, RoHS, REACH 
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13. Afdanken 
 

 

Let op: De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt de correcte terugname, behandeling en recycling 
van gebruikte elektronische apparaten. Dit symbool betekent dat in het belang van de 
milieubescherming het apparaat aan het einde van zijn levensduur conform de geldende 
wettelijke voorschriften en gescheiden van het huisvuil of het bedrijfsvuil afgevoerd moet 
worden. Het af te danken apparaat kan via de officiële inzamelpunten in uw land worden 
afgevoerd. Volg de ter plaatse geldende voorschriften op bij de afvoer van materialen. 
Gedetailleerde informatie over het terugnemen krijgt u bij de lokale autoriteiten (ook in 
landen, die niet zijn aangesloten bij de Europese Unie). Door het gescheiden inzamelen en 
recyclen worden de natuurlijke hulpbronnen ontzien en wordt ervoor gezorgd dat bij de 
recycling van het product alle bepalingen voor de bescherming van gezondheid en milieu in 
acht genomen worden. 

 
 
 
14. Opmerkingen over de GPL-licentie 
Wij wijzen u er hier ook op dat de netwerkbewakingscamera's TVIP41560 / TVIP61560 onder meer Open Source 
Software bevatten die uitsluitend onder de GNU General Public License (GPL) wordt gelicenseerd. Om het 
gebruik van de programma's conform GPL te garanderen, wijzen wij op de licentievoorwaarden van de GPL. 
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