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Du kommer nu til Smart PSS hoved menu 

Vælg Playback for at se optagelser 

Du får nu en afspiller frem 

Hent af optagelser fra valgte kamera 

Nu skal du vælge hvilket kamera du vil se optagelser fra 

Tryk på        for at ”folde ud” for at se alle kamera på optager 
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Nu skal du så vælge en periode du ønsker at se optagelserne over, dette gør du i bunden til venstre. 

Tryk på datoerne i Time for at åbne kalenderen. 

Nu skal du vælge start dato og tid og slut dato og tid. ( husk at du kun kan vælge inden for 24 timers intervalller) 

Tryk herefter  

Tryk nu optagelserne bliver nu hentet frem i tidslinien.  

Marker de kamera du ønsker at vise optagelser fra ved at markere dem. 

Nu vil datoerne være ændret i time. 
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Hvis du kun har valgt et kamera kan du få det i fuld skærm ved at dobbelklikke på           alternativt kan du altid skifte 

rundt mellem antal af viste kamera i bunden til højre. 

Tidslinjen 

Tidslinjen i bunden indikerer de tidspunkter hvor der er blevet registreret bevægelser 

Ønsker du at se tidslinjen mere detaljeret hold musen hen over tidslinjen og brug scroll hjulet på din mus 

Ønsker du at flytte tidslinjen kør da musen hen over tidslinjen, tryk på venstre museknap og hold den nede (musemarkør 

skifter til en hånd) og flyt musen frem og tilbage på tidslinjen. Når du når dit ønskede tidspunkt slip museknappen. 

Dobbeltklik på den afspilning du ønsker at se og afspilningen starter. 

Afspilning af optagelser 

Når du skal afspille optagelserne skal du anvende afspilnings værktøjerne i midten under tidslinjen 

 

Synkroniser afspilninger      Tilbage til start      Afspil/Play       Stop/Pause       Afspil frame by frame    Hastighed (1/8 – 8 (standard=1))      Lyd on/off  
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Trykkes på   åbnes fil stien hvor snapshots filerne ligger. 

Trykkes på      åbnes billedet (Snapshot) direkte i din billedfremviser i Windows 

Zoom, se detaljer og tag snapshots på optagelser 

Det er muligt at zoome ind på områder optagelserne og se detaljer, eller tage snapshots (billeder) af bestemte sessioner 

i optagelserne. 

Dette gør du ved at bevæge musen op i toppen af afspilningsvinduet, så kommer der en menu bar: 

Snapshot / billede 

Ved at trykke på under optagelsen eller hvis du har pauset optagelsen, så tages der et billede (Snapshot) af det 

aktuelle billede.  

Når der trykkes på snapshot vil der komme et pop-up billede, som fortæller at det er gemt og hvor det er gemt  

(fil stien er sat op i indstillinger under punktet File Path) 

Ved at trykke på under optagelsen eller hvis du har pauset optagelsen, får du mulighed for at zoome ind. Forstørrel-

sesglasset bliver blåt. Og du kan nu med musen markerer et område du vil zoome ind på, ved at højre klikke og holde 

knappen nede. 

Zoom ind 
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Afspil og udtræk video ud fra event liste 

Du kan også afspille og hente videoer ud af systemet ud fra en event liste i stedet for tidslinjen. Dette kan du gøre efter 

du har søgt . 

Nu kan du så f.eks. tage et snapshot af det zoomede område ved at trykke på  

Udtræk af video 

Når du har markeret området slip knappen og der bliver zoomet ind på det område du har valgt. 

 

Ved at trykke på pilen i højre side kommer der en event liste frem. 

Nu vil der så komme en event liste frem, og ved at dobbelt klikke på eventen startes den.  
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Du kan nu markere de events du vil vælge ved at markere feltet           og derefter trykke på         og så vil der nu kom-

mer et eksport vindue frem. 

Ønsker du at markerer alle events for at gemme dem, tryk på  så vil alle blive markeret  

Eksporter: 

Her kan du vælge de events som er registreret som du ønsker at eksporterer. 

Eksporter             Klip start/stop                     Smart Søg (marker område hvor der ønskes at se bevægelser) 

Download, Klip og Smart søg 

Når du ønsker at gemme videoer skal du også anvende værktøjerne i nederste  venstre side af skærmen  

Klip: 

Her kan du vælge at markerer et område af optagelsen, som du ønsker at trække ud. 

Tryk på saks for at starte og igen på saks for at stoppe. 

Sti hvor filen gemmes på din computer 

Filformat du ønsker at gemme det i (ASF, AVI, 

MP4) 

Marker hvis du ønsker at der sammen med filen gemmes en afspiller til 

filen  

Tryk OK når du har valgt indstillingerne  
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Tryk på  igen. 

 

Systemet vil nu starte søgningen. 

Når søgningen er overstået, vil du få en ny opdateret tidslinje, som nu har nogle røde/lyserøde markeringer, som viser 

hvornår der har været bevægelser i de områder du har markeret.  

Smart Search 

Smart Search kan anvendes til at forenkle din optagelses søgning. 

Ved at anvende smart search kan du markerer et område i optagelserne hvor du vil se hvornår der har været bevægel-

ser i et bestemt område. 

Tryk på  for at starte smart search 

 

Marker de felter du ønsker at se bevægelser på: 

På den måde undgår du at skulle se optagelser igennem hvor der her været bevægelser i andre områder af bevægelses 

genkendelse. 

Du starter optagelserne ved at trykke på en af disse røde markeringer. 

Nu vil systemet så vise KUN disse markeringer og springe fra rød markering til rød markering og derved udelade andre 

ikke relevante bevægelser under afspilningen (lys ændringer m.m. kan dog være registreret bl.a. under nat optagelser)  
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Dahua Smart Player 

Alternativt kan du hente Dahua’s egen SmartPlayer til at afspille filerne. 

https://supervisionalarm.dk/downloadfiles/smartplayer.zip 

Hent fil     Vis video filer     Eksporter fil     Digital zoom    Træk/flyt    Fuld skærm   Verificer/tjek fil      Indstillinger 

Installation af Smart Player 


