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Quick Start Guide

01/ Verpakkingslijst

camera*1 snelstartgids*1

schroefpakket*1montagebasis*1
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Camera 02 /
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①Antenne ⑤Netwerkindicator ⑨Drukpunt om 
batterijvak te verwijderen

⑬Batterijbevestigingsschroef

②Lens ⑥PIR
⑩Aan/uit-knop

⑭Batterij-oplaadconnector

③IR LED's ⑦Witte LED's ⑪Luidspreker

④Microfoon ⑧Hoekstelschroef ⑫Oplaadniveau-indicator

Beschrijving van de cameranetwerklamp:
Blauw lampje brandt altijd: de camera is succesvol gekoppeld of gewekt
Rood lampje knippert continu en langzaam: Wachten op koppelen met de draadloze recorder
Rode en blauwe lampjes zijn uit: in stand-by

Beschrijving van de cameraknop:
Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt: in- of uitschakelen

13 14
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Installeer de camera03 /
3.1 De camera kan op elk platformoppervlak worden geplaatst: 
tafels, stoelen, vloeren, enz.
3.2 Montage aan de muur (zoals op de afbeelding te zien is)
3.2.1 Boor eerst 5 gaten in de muur en gebruik vervolgens de accessoires 
uit het schroefpakket om de montagesokkel op de gewenste inbouwpositie 
te bevestigen.

3.2.2 Vergrendel de twee sleuven op de camerabasis met het verhoogde deel 
van de montageplaat van de montagebasis.
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3.2.3 Bevestig de camera en de bevestigingsplaat van de montagesokkel 
met schroeven.

3.2.4 Draai de schroeven aan de onderkant van het batterijcompartiment 
van de camera vast om de batterij vast te zetten.

3.2.5 Zet de camera in een geschikte hoek met een schroevendraaier en 
draai de stelschroef vast.

Schroefgat in de bodem van het batterijcompartiment

Stelschroef

Muur
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Installatievoorzorgsmaatregelen04 /
1. Laad de batterij van de camera volledig op voor gebruik.
2. Haal het apparaat niet uit elkaar. Dit product is niet uitgerust met onderdelen 
die u zelf kunt demonteren/onderhouden.
3.Installeer de camera niet op een plaats waar de lens is bedekt.
4. Installeer de camera niet in de buurt van een airconditioningsysteem of een 
luchtbevochtiger.
5. Richt de camera bij het installeren niet op sterk licht of reflecterende objecten, 
inclusief zonlicht, lampen, glas, spiegels en andere gebieden met een sterke 
breking.
6. Installeer het op een plaats buiten het bereik van kinderen.
7. Installeer de camera op een afstand van 15 m (55 ft.).
8. Het wordt aanbevolen om de PIR -hoek van de camera groter dan 10 ° in te 
stellen om objecten te identificeren.
9. Installeer de camera ten minste 3,3 voet. (1 m) verwijderd van draadloze 
apparaten, inclusief wifi-routers en mobiele telefoons om draadloze interferentie 
te voorkomen.

Installatievideo:   
https://bit.ly/3kjWCzH

Video over systeembediening:
 https://bit.ly/3OCoqx9
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De camera en NVR koppelen05 /

（1）Plaats de batterijcamera in de buurt van de NVR, op een afstand van 30 ~ 
100 cm.

（2）Wanneer de batterijcamera is ingeschakeld, houdt u de resetknop 3-5 
seconden ingedrukt. Nadat u de gesproken melding van de camera hebt 
gehoord, schakelt u de Match Code-functie van de NVR in om de camera toe te 
voegen. Nadat het koppelen is gelukt, geeft de camera een gesproken melding 
dat het koppelen is gelukt.


