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1 Apparatuur

4 x camera's

1 x snelstartgids 

1 x 12V / 2A NVR-
voeding
4 x 12V / 1A 
cameravoeding

1 x 1 m netwerkkabel

1 x muis 1 x waterdichte 
set van 4 
accessoires

1 x HDMI-kabel 4 x 
schroefzakken

1 × NVR 4 x 
montagesjabloon

4 x 
waarschuwingsstickers

Quick Start Guide

OPMERKING: Er zijn 4 camerakits en 8 camerakits. Het aantal camera's, 12V 1A voedingen, 
montagesjablonen, schroeftassen en waarschuwingsstickers komt overeen met de camerakit 
die u heeft gekocht. Voor de waterdichte accessoireset is er 1 zakje voor de kit met 4 camera's 
en 2 zakjes voor de kit met 8 camera's.    
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2.2 Draadloze camera

2 Overzicht

2.1 NVR

 

 

 

 

 

① Lens
⑦ Antenne

⑥ Luidspreker

⑤ Microfoon

④ CDS

② Schijnwerper * 2

③ IR-leds * 4

Audio uitgang

AntennaAntenna

HDMI-aansluiting

VGA-aansluiting

Netwerkverbinding

 USB-muis
 -aansluiting

USB-backup
-aansluitingr

Stroomaansluiting
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3 Verbinding

3.1 Verbind de NVR met internet
(1) Verbind de NVR met de router via een LAN-kabel;
(2) Sluit de NVR aan op het scherm via een HDMI- of VGA-kabel; 
(3) Sluit de muis (meegeleverd) aan op de USB-poort aan de achterkant van de NVR;

(4) Sluit de NVR aan op de voedingsadapter van 12V 2A;
(5) Koppel de camera nadat het systeem is gestart (ondersteunt max. 8 kanalen);

(6) De monitor toont het realtime beeld van de camera.
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A: Stappen om de camera te installeren

B: Hoe de netwerkstatus van de NVR testen?

(1) Klik met de rechtermuisknop op de muisknop> Hoofdmenu> Instellingen> Netwerk.
(2) Vink "Het IP-adres automatisch verkrijgen" aan.
(3) Klik op "Test". Als "OK" wordt weergegeven, is de netwerkverbinding geslaagd.
Let op: DHCP moet in de router geactiveerd zijn.

1. Schroef de antenne vast 4. Stel de hoek in 5. Draai de schroeven vast3. Installeer de camera2. Steek pluggen in de 
gaten

1. Schroef de antenne op de camera. Houd de antenne verticaal voor een optimale ontvangst. 
Opmerking: Voordat u de antenne installeert, vouwt u de camerabeugel zodat u de antenne 
gemakkelijk kunt installeren zoals weergegeven in de afbeelding.  
2. Boor gaten in de muur volgens het montagesjabloon en steek de pluggen in de gaten. 
3. Lijn de montagegaten van de camera uit met de muurpluggen en draai de schroeven in de 
muurpluggen vast. 
4. Draai de bevestigingsschroef van de beugel los en stel de camera in een geschikte hoek af. 
5. Draai de bevestigingsschroef vast.
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9 Veel voorkomende problemen
V: Er wordt geen apparaat gevonden bij het toevoegen.
A: Zorg ervoor dat het apparaat en uw mobiele apparaat zijn verbonden met dezelfde router.
Als dit niet het geval is, moet u de apparaat-ID handmatig invoeren

V: De NVR kan geen verbinding maken met internet.
A: Controleer:
· Of de NVR met netwerkkabels op de router is aangesloten
· Of de router werkt
· Of DHCP is geactiveerd in de router

V: Ik kan geen opnamebestand vinden.
A: Controleer:
· Of de harde schijf defect is geraakt
· Of de gezochte tijd geldig is
· Of de systeemtijd correct is

V: Een camera heeft geen video?
A: Controleer:
· Of deze camera is aangesloten op de NVR
· Of de camera te ver van de NVR is verwijderd
· Of er zich een metalen rooster of een dikke muur naast de camera bevindt
· Het wordt aanbevolen om de antennekabel te gebruiken om het obstakel te vermijden.

V: Waarom kan ik de camerabeelden niet normaal bekijken als ik het apparaatwachtwoord invoer?
A: Bevestig dat het juiste apparaatwachtwoord is ingevoerd. Het wordt aanbevolen om het 
wachtwoord op te nemen en op te slaan.
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