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Webgate tallentimien lyhytka yttö öhje 

EH- ja MH-sarjan tallentimiin 

Tallenteiden katselu 
1) Paina laitteen ”SEAR” näppäintä tai klikkaa perusnäkymässä hiiren oikealla ja valitse ”Haku” tai 

”Search”. 

 Tallenteiden toiston voi myös aloittaa klikkaamalla hiiren oikealla ja valitsemalla ”Toisto” tai ”Play”. 

2) Nyt voit valita neljän eri hakutavan välillä (vinkki: lukuarvoja ym. voi vaihtaa klikkaamalla ja hiiren 

rullalla selaamalla tai painamalla enter ja selaamalla nuolinäppäimillä ylös ja alas. 

 Aika/Time: Aloitetaan videon toisto valitsemastasi hetkestä alkaen. Valitse haluttu päivämäärä ja 

kellonaika ja klikkaa ”Go To”. 

 Kalenteri/Calendar: Valitse kalenterista haluamasi päivä, oikealla näkyy nyt kaikkien kameroiden 

tallennukset ko. vuorokaudelta.  

 Selaa kuukausien välillä ylhäällä olevilla kuvakkeilla (vas. ja oik.nuolet). Päivä valitaan 

klikkaamalla haluttua päivää kalenterissa. Videon toisto aloitetaan tuplaklikkaamalla tai Enter –

näppäimellä. 

 Tapahtuma/Event: Valitse haluamasi aloitus- ja lopetusaika sekä kanava. Valitse hakemasi 

tapahtumatyyppi ja klikkaa ”Haku” tai ”Search”. Hakutulokset näkyvät listalla, videon toisto 

aloitetaan tuplaklikaamalla tai Enter –näppäimellä. 

 Haettaessa liiketunnistus –tapahtumia yksittäiseltä kanavalta on mahdollista valita ”SMART 

SEARCH” –toiminto. Tällä kameran kuvasta voi rajata alueen, josta liikettä haetaan (haetaan 

punaisella merkityltä alueelta). 

 Minikuvake/Thumbnail: Valitse haluamasi aloitusaika ja näytettävien esikatselukuvien aikaväli. 

Tämä siis näyttää kuvia tallennetusta videosta, joiden avulla hakemasi tapahtuma on nopea löytää. 

 Seuraavalle sivulle voit siirtyä selaamalla nuolinäppäimillä (viimeisestä kuvasta oikealle). 

Tallenteiden kopiointi ulkoiselle muistille 
1) Aseta CD/DVD-levy, USB –muistitikku tai ulkoinen kiintolevy (alustettu tietokoneella Fat32 

tiedostojärjestelmäksi) tallentimeen. 

2) Paina tallentimen ”COPY” näppäintä tai klikkaa perusnäkymässä hiiren oikealla ja valitse ”Kopioi” tai 

”Copy”. 

3) Valitse CD/DVD, RE4 tai AVI ja haluamasi kanavat sekä tallenteen aloitus– ja lopetusaika. Listalla pitäisi 

näkyä asettamasi levy tai USB-muisti (valitse oikea, jos useampia). 
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 CD/DVD: Tallenne tallennetaan CD tai DVD –levylle. 

 RE4: Tallenne tallennetaan muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle, muodossa jonka voi toistaa 

tallentimen valmistajan ”Miniplayer” tai ”Control Center” –ohjelmistolla. 

 AVI: Tallenne tallennetaan muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle, muodossa jonka voi toistaa 

useimmilla videontoisto –ohjelmilla. 

4) Aloita kopiointi valitsemalla ”Aloitus” tai ”Start”. 

 


