
    Monitor & Camera OverzichtA

  Systeem Instellen

Opmerking:
          Wijzig het wachtwoord om de toegang tot het menu te 

controleren. Het standaard wachtwoord is “00000000”

Voer het vorige wachtwoord in. Voor de eerste 
keer instellen is het standaard wachtwoord 
"00000000". Verplaats vervolgens de 
selectiecursor naar het pictogram "ENTER" aan 
de rechterkant en druk op de knop [ENTER] om 
te bevestigen.

Voer vervolgens een nieuw wachtwoord in.

Voer nogmaals het nieuwe wachtwoord in 
om te bevestigen.

SELECTEER "SYSTEM SETTING" SELECTEER "Set Password" Selecteer "Old password" en 
druk op de [ENTER] knop

Opmerking：
������

Vegas 5030-serie�Draadloos Camerasysteem

QUICK START GUIDE

Opmerking:
           Als u de 2.5inch HDD niet installeert, wordt 

opnemen onmogelijk.

Opmerking:
           De SD kaart wordt gebruikt om opnames te maken en om deze af te 

kunnen spelen op een smartphone.
  Alle LEDs�zullen na 1 minuut uitschakelen.

      Hard Disk InstallatieB   Camera's Koppelen  ('Pairing')

     "Record Trigger" instelling E F    Gebeurtenis ("Event") LijstG
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Opmerking
De monitor bevat slechts één knop, die kan worden gebruikt als AAN / UIT-toets 
en SCHERM-toets. Druk 1 seconde om het scherm in- of uit te schakelen. Houdt 
de knop 3 seconden ingedrukt, om de stroom in- of uit te schakelen.

Schroef de schroef los 1   2

CAMERA SETTING

RECORD TRIGGER SETTING SYSTEM SETTING

c

3. Selecteer "Camera 1-2-3-4" en druk op
"Enter" om te bevestigen

1. Ga naar “CAMERA�SETTING” in het menu

2. Selecteer “Pairing” in “Camera setting”

5. Wordt er een afbeelding weergegeven,
dan is het koppelproces geslaagd.

4. Druk op de koppelknop op het snoer

 Opname InstellingD

Antenne

Stroom�Status

POWER/SCHERM AAN/UIT

Foto lijst houder

SD KAART
USB

HD-POORT
LAN

DC 12V 3A

a)Installeer de  antenne op de LCD 
NVR (monitor)

b)Verbindt de LCD NVR met de 
Router d.m.v. de RJ45 kabel

c)Voorzie de LCD NVR van stroom 
met de poweradapter. 

Opmerking:
 Controleer voordat u de apparatuur gebruikt of de router staat ingesteld  Installeer de 2.5 inch HDD, duw deze in de NVR en draai de schroeven aan.

op open DHCP-service (over het algemeen is dit automatisch het geval).            
Camera's moeten binnen het geldige bereik worden geïnstalleerd om ervoor te 

zorgen dat de LCD NVR het stabiele en heldere beeld van de camera's kan ontvangen.

 Hoofd Menu

 Helderheid
 �
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         Bezig met opnemen. 
Het is niet mogelijk om de 

NVR in te stellen in 
Opnamemodus.

RECORD SETTING

3. Selecteer “HDD Format” in “Record setting”

1. Ga naar “RECORD�SETTING” in het menu

2. Kies "Record Time" in het hoofdmenu
“Record Time”、“Date Stamp”、”

Loop Recording”、“HDD Format”

4. Selecteer “Yes” om te beginnen met het
formatteren van de hard disk.

Opmerking：  (1)  Een nieuw geïnstalleerde HDD moet eerst 
geformatteerd worden, alvorens deze kan worden gebruikt voor 
opnamen.
(2) Alle data op de hard disk drive worden verwijderd en kunnen niet
worden teruggehaald.

2. Standaard wordt de bovenste gebeurtenis
geselecteerd.   Alle 3 de kolommen
van deze "event slot" worden ROOD
weergegeven.

3. Druk [--:--] om in te stellen, de eerste kolom
<START tijd> wordt ROOD weergegeven.

4. Gebruiker kan 3 verschillende types

opnamen instellen.  "Triggers" worden op
dagelijkse basis ingesteld.

1) Geen
2) Op schema (tijdslot)
Neemt op op vooringestelde tijden
3) Beweging
Begin tijdens het ingestelde tijdslot ALLEEN 
met het opnemen van video wanneer 
beweging wordt gedetecteerd. De opnametijd 
wordt ingesteld in het menu "RECORD TIME" 
met 1, 2 of 5 minuten.

1. Ga naar “RECORD�SETTING” in menu
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1SELECTEER bestand 32

  STOP  /        AFSPELEN  
          Terug
          Doorspoelen

          Helderheid
          Terugspoelen

Kanaal ZOOM In ←→ 4-Kanaal Preview In "Live 
View" modus / Opname modus / Video bestand 
terugspeel modus, richt & klik LINKER muis 
knop  om een kanaal in te zoomen. 
In zoom-in modus, klik LINKER-muisknop om 
terug te gaan naar het overzicht van 4 kanalen.
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NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN
Bestandslijst

EVENT L IST

SELECTEER MONTH

PAGINA�NUM.  #/#
�����kalender dag in 
aflopende volgorde
SD Grootte：xxxxx�MB

      Beschikbare 
capaciteit in SD kaart

SELECTEER EVENT LIST

Opmerking:
Tijdens het opnemen ziet de gebruiker het huidige       opnamebestand 
mogelijk niet in de lijst met gebeurtenissen

Set Password

Enable

Disable Old Password

New Password

Confirm Password

New Password

Old Password

Confirm Password

Confirm Password

Old Password

New Password

Terug

Tijdens het eerste koppelproces, is de camera geregistreerd op 
kanaal 1 camera #1, kanaal 2 camera #2, enz. 
Als de camera gekoppeld wordt om een bestaande te vervangen, 
zal de bestaande camera worden losgekoppeld en gaat 
bijbehorende opgeslagen informatie verloren.
Als de bestaande camera wordt gekoppeld aan een ander kanaal, 
wordt het oorspronkelijke kanaal "NO PAIR"

-> Gebruik deze knoppen om uur en 
minuut te kiezen.

"Trigger" = activator, 
st imulator



Download and installeer

Opmerking：
           Verbindt de NVR met een router via de LAN kabel

           Registreert u de NVR voor het eerst met de P2P server, verbindt 
de    WIFI van de smartphone met dezelfde router.

           Zorg dat de P2P verbinding niet geblokkeerd wordt door router 

instelling, network flow controle, firewall…etc.

           Sluit andere applicaties op de achtergrond voor de beste 
gebruikerservaring.

1. Ga naar Apple's AppStore of Android Google Play en download
"Kalay Cam"

2. Na installatie, tik op het "Kalay Cam" icoon om te starten.

   App "Kalay Cam" (gratis)A

LIVE modus instellenC

Snelle NVR Setup met Kalay�Cam

Afb. 3b

B

     Andere menu-functiesD

Afb. 3a

Afb. 1a Afb. 1b Afb. 1c

1.Op de HOOFDPAGINA zijn
2 modi beschikbaar: "Live"
en "Device". Standaard staat
"LIVE"-modus ingesteld.

2. Klik [Device] om naar
Camera modus te gaan.

3. Klik dan op [+] om
de NVR toe te
voegen. (Max. 4
NVR's kunnen worden
toegeveogd).

4. Scan QR-code met
UUID (Afb.1c)

5. Voer het wachtwoord in. De
gebruiker kan ook de naam
van de NVR wijzigen voor
eenvoudige identificatie.
Opmerking: het standaard
wachtwoord is “888888”; de
standaard naam is “LCD-
NVR”

Afb. 1d Afb. 1e Afb. 1f

8. Draai uw smartphone
90 graden  om in liggende
modus (volledig scherm)
te kijken
9. In de staande en
liggende modus kan de
gebruiker in- en
uitzoomen op video, en
het beeld horizontaal
draaien.

6. Wacht tot de APP naar
LCD-NVR zoekt en wordt
toegevoegd aan de lijst
met apparaten.

7.Klik op de LINKER-zijde
van de toegevoegde LCD-
NVR om "Live View" te
starten.

                      om te  STARTEN;Klik 
Klik                 om video opnamen te STOPPEN

De opnameduur wordt op het scherm weergeven.

Video wordt lokaal opgeslagen in de 
geheugenopslag van de smartphone met de 
map genaamd "/ Record"

Klik om een snapshot te maken
Berichtbox geeft aan dat het snapshot is 
genomen
Foto's worden lokaal opgeslagen in de 
geheugenopslag van de smartphone met de 
map genaamd "/ Snapshot"

Klik om video kwaliteit te selecteren 
Selecteer [HIGH] voor 1280x720; of 
Selecteer [LOW] voor 640x360

Klik om de omgevingsfrequentie volgens 
de lokale standaard te veranderen - 50Hz 
of 60Hz

Standaard wordt camera #1 weergeven 
als de NVR is toegevoegd.
De gebruiker kan een ander kanaal van 
de NVR bekijken.
Klik [Channel Select] icoon om de "drop-
list" van het kanaal te zien.
Klik op het gewenste kanaal om de "Live 
View" te wijzigen.

·Kalay Cam start standaard in LIVE modus
·
·

In "Device modus" device lijst, klik [LIVE] om terug te gaan naar LIVE modus.
In "Live modus" menu, worden cameraschermen ('windows') in pagina's
weergegeven.
Telkens wanneer 4 vensters op één pagina allemaal bezet zijn, wordt er
automatisch een nieuwe pagina gemaakt, veeg naar LINKS / RECHTS om
vensters op andere pagina's te bekijken.

Afb. 2a

b. Klik op het camera
icoon (rechterbovenhoek)
en selecteer 1 van de 4
camera's op de NVR.

c. Klik OK om de
camera aan het venster
toe te voegen.

Afb. 2b Afb. 2c

Verander van camera
1. Klik op de Camera Lijst (NVR lijst)
2. Klik op het Camera icoon (Rechterbovenhoek) van de gewenste NVR
3. Selecteer het gewenste camera kanaal, en klik [OK] om de "Event List" te
wijzigen

1.  Klik om door de lijst met videobestanden te bladeren die zijn opgeslagen op 
de NVR HDD van het geselecteerd camerakanaal.

2.  De gebruiker kan ook op de pictogrammen van de zoekoptie klikken 
(onderste balk)

3.  Video bestand zoek functies zijn beschikbaar, ga naar boven of beneden om 
te  selecteren.

1. Zoek door  media bestanden (foto's & video's) opgeslagen in smartphone

Foto's – opgeslagen in “/Snapshot” map 
Video – opgeslagen  in “/Record” map

Camera Instellingen
Bekijk NVR-informatie en verschillende opties.

Klik op het MENU-
pictogram 
(rechterbovenhoek) van 
elk cameravenster voor 
het "Camera Window 
Menu"

1. Telkens wanneer de gebruiker een nieuwe NVR-, Kalay Cam-camera aan
het eerste beschikbare venster toevoegt. In bovenstaande afbeelding is
bijvoorbeeld windows # 2 leeg, wanneer de gebruiker een nieuwe NVR
toevoegt, wordt deze toegevoegd aan Windows # 2.

2.  Voeg handmatig NVR's
toe aan de camera

a. Klik op een leeg venster
voor de Camera Lijst (NVR
Lijst)
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