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TP-WDVR lyhytkä yttö öhje v1.0 

Aikataulun mukaisen tallennuksen asettaminen 

1) Siirry valikossa kohtaan SYSTEM SETTINGS -> RECORD 

 Eli klikataan perusnäkymässä hiiren oikealla kaksi kertaa ja valitaan ensimmäinen kuvake ”SYSTEM 

SETTINGS”. Valitaan ”RECORD” –välilehti. 

2) Valitse ruudun alareunasta  ”>>” –kuvake (Setup record schedule) 

3) Valitse yksittäinen tai kaikki kanavat. Tee muutokset aikatauluun ja tallenna klikkaamalla sinistä 

merkkiä  alhaalla. Lisäohjeita: 

 Valitse alhaalta värillisistä ruuduista haluttu tallennustyyppi.  Valitse ruudut hiirellä klikkailemalla 

tai hiiren nappia pohjassa pitämällä ja vetämällä. Ruutujen väri muuttuu. 

 ”COPY” –nappia käyttämällä voi kopioda yhden päivän aikataulun toiselle tai kaikille päiville (muista 

valita myös kanava). 

MD   Liiketunnistus 

NORMAL  Normaali, jatkuva tallennus 

I/O  Input/Output portti 

MD, I/O  Liiketunnistus ja Input/Output portti 

NO RECORD  Ei tallennusta 

Tallenteiden katselu 

1) Siirry tallenteiden katseluun 

 Eli klikataan perusnäkymässä hiiren oikealla kaksi kertaa ja valitaan toinen kuvake ”PLAY” ►. 

2) Valitse ikkunan yläosasta yksittäinen tai kaikki kanavat. Valitse haluttu päivämäärä sekä kellonaika, 

josta lähtien löydetyt tallenteet listataan. Klikkaa haku –nappia (suurennuslasi). 

 Kalenterissa näkyy nyt päivien kohdalla väri tallennustyypin mukaan. Päivää klikkaamalla värit 

tulevat näkyviin myös ko. päivälle puolen tunnin tarkkuudella. Hakutulokset näkyvät myös 

listattuna, mahdollisten sivujen välillä liikutaan taulukon alla olevilla painikkeilla (ensimmäinen, 

edellinen, seuraava, viimeinen. 

3) Tallenteiden katsomisen voi aloittaa värein merkittyjä kellonaikoja tai listalla olevia hakutuloksia 

klikkaamalla (tai valitsemalla useampia tuloksia ja klikkaapalla PLAY –nappia ). 

【►►▌】 Hidastus 

【►►】ja【◄◄】 Pikakelaus 

【▌►】 
Pysäytä ja etene ruutu kerrallaan 
eteenpäin 

【   】 Poistu 

 Digitaalinen zoomaus 
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Tallenteiden kopioiminen USB-muistitikulle 
Aloita liittämällä USB-muistitikku tallentimeen. Kopioinnin jälkeen tallenteet löytyvät muistitikulta 

”RecordFile” nimisestä kansiosta. 

 

Tapa 1: kellonajan mukaan, Tapa 2: tallenteita katseltaessa, Tapa 3: valitaan pätkät hakutuloksista. 

Tapa 1 

Valitaan päivämäärä sekä aloitus- ja lopetusaika manuaalisesti. (Esim. otetaan halutut kellonajat etukäteen 

ylös tallennuksia katseltaessa.) 

1) Siirry tallenteiden katseluun 

 Klikataan perusnäkymässä hiiren oikealla kaksi kertaa ja valitaan toinen kuvake ”PLAY” ►. 

2) Valitse ”U-DISK backup by time”. 

3) Valitse haluttu tallennustyyppi, tallenteen päivämäärä, aloitusaika , lopetusaika ja halutut kanavat. 

4) Klikkaa ”BACKUP” –kuvaketta ja valitse haluamasi tiedostotyyppi videolle (AVI tai H.264). Näistä AVI on 

yleisempi. 

Tapa 2 

Valitaan tallennuksia katsottaessa aloitushetki ja kelataan haluttuun kohtaan ja merkitään se 

lopetushetkeksi.  

ks. Tallennuksien katselu. 

1) Kelaa haluamaasi aloitushetkeen ja paina saksien kuva –painiketta. Kelaa haluaamaasi lopetuskohtaan 

ja paina painiketta uudelleen. 

 Tämän voi toistaa useita kertoja, valitaan siis useampia yksittäisiä pätkiä. Seuraavassa vaiheessa 

kaikki pätkät voidaan valita kerrallaan siirrettäväksi. 

2) Valitse saksien kuvan oikealla puolella olevaa painiketta.  

 Näkyviin tulee lista, jossa on kaikki äsken määrittelemäsi videopätkät. Jos sivuja on useampi kuin 

yksi, voit liikkua sivujen välillä taulukon alapuolella olevilla neljällä painikkeella (ensimmäinen, 

edellinen, seuraava, viimeinen). 

3) Merkitse halutut pätkät valituksi klikkaamalla sinistä neliötä ”Select”sarakkeella 

4) Klikkaa alhaalta kansion kuvaa ja valitse haluamasi tiedostotyyppi videolle (AVI tai H.264). Näistä AVI on 

yleisempi. 

Tapa 3 

Valitaan tallennusten hakutuloksista halutut pätkät.  

ks. Tallennusten katselu kohtaan 2 asti. 

1) Valitse hakutuloksista haluamasi tulokset.  

2) Klikkaa listan alla oikeassa reunassa olevaa ”Backup Selected Video File” –kuvaketta ja valitse haluamasi 

tiedostotyyppi videolle (AVI tai H.264). Näistä AVI on yleisempi. 


