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1. PRODUCT OVERZICHT
1.1 9 inch Touch Screen NVR

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.
Dit model bevat een touch screen (aanraakscherm) waarmee het systeem kan worden
bediend. Ook kunt u een muis aansluiten om hiermee door de instellingen te ‘klikken’.

1.2 Houder ( Optioneel )
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1.3

Camera

2. HARD DISK INSTALLATIE (interne harde schijf)

* Schroef de schroeven los

Installeer de 2.5 inch HDD, duw deze in de NVR en draai de schroeven aan.
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Opmerking:
Als u de 2.5inch HDD niet installeert, wordt opnemen onmogelijk.

3. SPECIFICATIES
2.4G Draadloze NVR (RW0916)
Items

LCD
Paneel

Systeem

Parameters

Waarden

Scherm type

9〞TFT-LCD

Weergavegebied

196.61×114.15mm

Resolutie

1024(H)×RGB×600(V)

Hoofdprocessor

ARM9EJ-S

“Operating”
systeem

RTOS

Video compressie

H.264

Video “input” modus (IP)

4*720P

Video “Outputs”

HDMI(HD-720P)

Weergave Resolutie

Max. HD-720P

Audio compressie

Audio32

Intercom

Optioneel

Opname
Modi

Handmatig; Schematig;
Bewegingsdetectie

Opname Resolutie

720p HD (4 Channels)

Opname “Frame Rate”

Max 25fps / 30fps @ 720p
voor elk kanaal

Video

Audio

Opnamen

“Loop” Opnamen

Ja
Ingebouwde 2.5-inch
SATA hard disk poort

Hard Drive
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(Max. 2TB)

Verbindingen

Netwerk App

Kalay Cam (iOS & Android)

Netwerk Toegang
Modus

Lokaal, P2P

Gebeurtenis notifi
-catie naar
smartphone

Ja

Netwerk “Interface”

RJ45 LAN Poort x 1

HDMI Output

HDMI Port x 1 (1.3)

AV Output

N/A

SD kaart video
bestanden export

Max.32GB(FAT32),video
bestand export (AVI
formaat) / firmware
upgrade

USB Poort

Ja (2.0)

Paneel
Sleutel

N/A

IR Afstand

N/A

Aanraaksleut
el

N/A

Aanraakscherm

Ja

Stroomtoevoer

DC12V/2A

Werkomgeving

0~+55℃ / 10~90%RH /
86~106kpa

Dimensie

243.8×163.5×30.3mm

Gewicht

0.68kg

Externe “Interface”

Externe Bediening

Algemeen

2.4G Draadloze Camera (CWB604)
Items

Parameters

Waarden

Sensor en lens

Beeld Sensor

1/4” OV9712 1Megapixel
progressieve scan
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CMOS

Video

Nachtzicht

Algemeen

Brandpuntafs
tand

3.6mm

Video
Kwaliteit

720p

Kijkhoek

70°(Diagonaal)

IR LED

850nm

Nachtzicht afstand

20-30 meter

IR “Cut Filter”

Ja

Stroomtoevoer

DC 5V/2A

Werk Omgeving

-10~+60℃ /Minder dan
95% RH

Waterbesten
digheid

IP66

Dimensie

Ø67.5mm×164mm

Gewicht

0.36kg

4. SNELLE SETUP
4.1 Verbindt met de 9 inch NVR

a) Installeer de antenne op
de LCD NVR
b) Verbindt LCD NVR met
de Router d.m.v. de RJ45
kabel
c) Sluit de stroomadpater
van de LCD NVR aan
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Opmerking:
a). Controleer voordat u de apparatuur gebruikt of de router staat ingesteld op open
DHCP-service (over het algemeen is dit automatisch het geval).
b). 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.

4.2 Verbindt de camera

a) Installeer de antenne op de camera’s
b) Verbindt alle camera’s met de AC/DC adapter, stop deze AD/DC adapter in het stopcontact.
Signaal LED’s aan de voorkant van de camera geven de signaalsterkte weer.
1) BLAUW ferm AAN – Signaal is hoog
2) BLAUW flikkerend – Signaal is gemiddeld
3) ROOD ferm AAN – Signaal is laag

Opmerking:
Alle LED’s worden na 1 minuut uitgeschakeld.

-9-

4.3 “Live View” Video Monitoring
4.3.1 Schermweergave
(1) Camera kanaal Nummer #
(2) Er wordt opgenomen
(3) Draadloos signaal
(4) Tijd / Datum weergave
(5) Hoofdmenu
(6) Helderheid
(7) Opnemen (# Geen hard disk? Dan kan
er niet worden opgenomen)
(8) Terug
(A) 1-Kanaal ZOOM In  4-Kanaal Preview
*In “Live View” modus /Opname modus / Videobestand terugspeel modus, tik op het beeld
om in te zoomen op een enkel kanaal. In zoom-in modus, klik nogmaals om de 4-kanaals
weergave terug te zetten.
* In het toetsenpaneel op het voorpaneel en de IR-afstandsbediening drukt u op de [CH]
-knop om achtereenvolgens de enkel kanaals- en 4- kanaals -modus weer te geven.
4-kanaals modus  CH1  CH2  CH3  CH4  4T mode  CH1 …..

Opmerking:
Zoom-in functie is niet beschikbaar wanneer het bestand wordt teruggespeeld tijdens
opnemen.
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(B) Start/Stop Opnemen
In de Live weergave modus, druk op de knop [ENTER] of gebruik de muisknoppenbalk om
de video-opname te starten. EEN ROOD punt verschijnt in de rechterbovenhoek van elk
camerakanaal. Druk nogmaals op de knop om video-opname te stoppen.

Opmerking:
Als de NVR om bepaalde redenen geen videosignaal van ALLE 4 de camera's ontvangt (bijv.
door stroomuitval, signaal te zwak, ... enz.), zal de NVR elke 10 minuten opnieuw opstarten
om de videoverbinding van de camera's te herstellen.

Wanneer de NVR video opneemt, kan de gebruiker de volgende MENU functies nog
gebruiken:
Menu
Icoon

Omschrijving

Beschikbare functies


Camera
Instellingen






Opnamen
Instellingen





Gebeurtenis “Trigger”
Instellingen
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Activatie – alleen Camera
AAN/UIT
Helderheid aanpassen
Bewegingsdetectie
gevoeligheid aanpassen
Aanpassen van opname
bestandsduur
(1 / 2 / 5 minuten)
Datum AAN/UIT zetten
Instellen HDD “Loop
opnamen” AAN/UIT

Bewerk gebeurtenissen
“trigger”

Systeem
Instellingen

Gebeurtenissen
(“events”) Lijst



Verander stroom sparing
tijd
(Niet sparen, 2 / 5 / 10
minuten)



Terugspelen van
videobestanden
Verwijderen van video
bestanden



Live View Modus (Live Weergave Modus)

In de Live-weergavemodus, beweeg in de buurt van het midden onderaan het
scherm om de Live View Quick werkbalk te activeren. 4 functies beschikbaar:



Ga terug naar het hoofdmenu
[Klik links] het icoon terug naar het menu.

M
a
i
n
m
e
n
u
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Helderheid
Klik op het ‘zonnetje’ icoon om het helderheid menu
te openen. Beweeg de muiscursor omhoog / omlaag
door de balk om de helderheid aan te passen en druk
nogmaals op [Links klikken] om de wijzigingen te
bevestigen



Start/Stop met opnemen
Tik éénmaal om de opnamemodus in of uit te
schakelen.
Klik om te stoppen
Klik om te starten



Terug

5. MENU OPERATIES
5.1 Hoofd Menu
(a) Gebruik de pijl-knoppen om functies te selecteren, en druk vervolgens op de [ENTER]
knop;
(b) Beweeg naar het functie-icoon, klik om het menu in te gaan.
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5.2 Camera Instellingen
(a) “Pairing” (koppelen)
(b) Activatie
(c) Helderheid

(d) Volume
(e) Bewegingsdetectie gevoeligheid
(f) Bewegingsdetectie gebied

5.2.1 “Pairing” (Koppelen)
Registreer de camera naar NVR om Live Video te kunnen overdragen.
Label onder camera iconen:

– Dit camerakanaal is beschikbaar voor pairing

– Dit camerakanaal is geregistreerd met een camera
– Pairing proces bezig


– Pairing mislukt. Controleer de camera a.u.b. en probeer het opnieuw.
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Pairen van de camera:

1. Druk op [ENTER] om te beginnen. Standaard staat 1 camera kanaal geselecteerd
(ROOD gekleurd).
2. Gebruik de pijltoetsen om een camerakanaal te selecteren.
3. Selecteer

kanaal om een nieuwe camera toe te voegen; OF

4. Selecteer

kanaal om de huidige camera te vervangen

5. Zorg dat de camera voorzien is van stroom – Power LEDs worden ROOD, dan BLAUWE
signaal LED AAN of flikkerend. Druk [ENTER] om pairing te starten
Label verandering aan
6. Druk nu op de “Pairing” knop van de camera (Zie sectie 1, camera beeld) om met de
NVR te koppelen.
7. Wanneer het pairen is gelukt, verandert het label naar
8. Als pairing fails, ziet u
Dan moet de gebruiker de camera en de NVR-conditie opnieuw controleren.

Opmerking:
• Tijdens het eerste koppelingsproces is de camera die is geregistreerd bij kanaal 1 camera # 1,
kanaal 2 is camera # 2 ... enzovoort
• Als de camera is gekoppeld om de bestaande camera te vervangen, wordt de bestaande camera
niet gekoppeld en verliest deze koppelingsinformatie
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• Als de bestaande camera aan een ander kanaal is gekoppeld, wordt het oorspronkelijke kanaal NO
PAIR

5.2.2 Activatie


Activeer / deactiveer individuele camera
1. Druk op de [ENTER] -knop om te starten.

1. (a) Activeer / deactiveer de camera
Gebruik de pijltoetsen om een kanaal te selecteren. Druk op de [ENTER] -knop
om te schakelen tussen <AAN> en <UIT>. Kanalen die zijn uitgeschakeld, zullen
NIET video naar NVR sturen.

5.2.3 Helderheid
Hiermee past u de helderheid van de afzonderlijke Live View- schermen van de
camera aan.
1. Druk op de [ENTER] -knop om te starten. Camerakanaal 1 is geselecteerd.
2. Gebruik de pijltoetsen om de doelcamera te selecteren, waarbij de niveaubalk
ROOD wordt
Druk op [ENTER] om het niveau te veranderen van 1 naar 5. Het standaard
ingestelde niveau is 3.
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5.2.4 Volume

# Niet geïmplementeerd in demo NVR

Past individuele camera niveau aan.
1. Druk op de [ENTER] -knop om te starten. Camerakanaal 1 is geselecteerd
implemented in demo NVR
2. Gebruik de pijltjes om de doelcamera te selecteren, waarbij de niveaubalk ROOD
wordt
3. Druk op de [ENTER] -knop om het niveau te veranderen van 0 tot 5. Het
standaardniveau is 3.

5.2.5 Bewegingsdetectie Gevoeligheid
Past het bewegingsdetectie gevoeligheidsniveau van de individuele camera aan.
1. Druk op de [ENTER] -knop om te starten. Camerakanaal 1 is geselecteerd
2. Gebruik de pijltjes om de doelcamera te selecteren, waarbij de niveaubalk ROOD
wordt
3. Druk op de [ENTER] -knop om het niveau te veranderen van 1 tot 5. Het
standaardniveau is 3.

5.2.6 Bewegingsdetectie gebied
Selecteer een bewegings detectiegebied. Standaard zal de sensor pixels op volledig scherm
evalueren om de potentiële beweging te berekenen.

Bewegings detectiegebied wijzigen:
1. Selecteer "MD Area" in het menu "Camera Instelling" en druk op de knop [ENTER]
2. Gebruik de pijltoetsen om een doelcamera met een ROOD vierkant frame te selecteren
3. Gebruik de pijltoetsen om de regio te selecteren die moet worden uitgeschakeld.
4. Het geselecteerde gebied verandert in een WIT vierkant.
Alle WITTE gebieden worden GENEGEERD tijdens bewegingsdetectie.
5. Druk op [MENU] om af te sluiten
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5.3 Opname Instellingen
(a) Opname tijd

(c) HDD Overschrijving

(b) Datum weergave

(d) HDD

5.3.1 Opname Tijd
Opgenomen video wordt verdeeld in kleinere stukjes voor betere opslagmanagement.
Standaard waarde is 5
Minuten voor elk bestand
1. Druk op de [ENTER] -knop om te starten
2. Gebruik de pijltoetsen om de bestandslengte te selecteren
3. Druk op de [ENTER] -knop om te bevestigen of op de [MENU] -knop om af
te sluiten
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5.3.2 Datum Weergave
Schakel de "Datum / tijd" in op het Live View-scherm. Standaard is "AAN", datum en
tijd worden weergegeven in de linkeronderhoek van elk camerakanaal.
Om de instelling te veranderen:
1. Druk op de [ENTER] knop om naar het 'Date' menu te gaan.
Standaardwaarde in "AAN", gemarkeerd met RODE vink onder het ON-label.
2. Gebruik de pijltoetsen om te selecteren, zet "AAN" of "UIT" datum in Live View, druk nogmaals op [ENTER]
om de wijzigingen te bevestigen.
3. Druk op [MENU] om af te sluiten.

5.3.3 “Loop” Opnamen
Instellen om HDD-video ‘Loop’ registratie in / uit te schakelen. Wanneer de interne harde schijf vol is
tijdens video-opnamen verwijdert de NVR de oudste bestanden om de HDD-ruimte vrij te geven.
Druk op [ENTER] om naar het “Loop Recording” menu te gaan.
Standaard waarde is “ON” gemarkeerd met RODE PIJL onder het label.
1. Gebruik de pijltoetsen om “AAN” of “UIT” te selecteren voor
“Loop”-opnamen, druk [ENTER] om veranderingen te bevestigen
2. Druk [MENU] om te sluiten
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5.3.4 HDD Formaat
Deze functie formatteert de interne harde schijf.
(a) Druk op de [ENTER] -knop om naar het menu "HDD Format" te gaan
(b) Selecteer "Bevestig" en druk op de knop [ENTER] om het formatteren van de harde schijf te starten.
Opmerking:
(1) Een nieuwe geïnstalleerde HDD in de NVR MOET eerst formatteren voordat deze wordt gebruikt
om video op te nemen.
(2) U MOET een 7200 rpm HDD gebruiken met een interne cache van ten minste 32MB
WAARSCHUWING: Alle gegevens op de harde schijf worden gewist en kunnen niet worden hersteld.

5.4 Opname “trigger” setting
De gebruiker kan 2 verschillende typen van een opname “trigger” (= activator, stimulator)
instellen. Triggers worden ingesteld op dagelijkse basis.
 SCHEMA
o Video opnemen volgens een vooraf ingesteld tijdslot
 BEWEGING
o Start tijdens het ingestelde tijdslot ALLEEN video op wanneer beweging
wordt gedetecteerd. De opnametijd wordt ingesteld in het menu "OPNAME
TIJD" met 1, 2 of 5 minuten.
Er zijn 4 verschillende soorten triggers. De gebruiker stelt eenvoudig "START-tijd",
"EIND-tijd" en "TRIGGER-modus" stap voor stap in om de video-opname van de
gebeurtenis trigger te activeren.
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1. Standaard is de eerste (bovenste) gebeurtenis
geselecteerd. Alle 3 de kolommen van de
gebeurtenis in ROOD.

2. Druk op [ENTER] om het instellen te starten, de
eerste kolom <START-tijd> is gemarkeerd in
ROOD. Gebruik de pijltoetsen om de starttijd van
de opname aan te passen in stappen van een
uur.

3.

Gebruik de pijltoetsen om tussen
kolommen te schakelen. Ga bijvoorbeeld
naar <STOP tijd>, rechts.

4. Gebruik de pijltoetsen om de stoptijd van de
opname aan te passen in stappen van een uur.
Ga RECHTS naar <TRIGGER-modus>

5. Gebruik de pijltoetsen om de trigger-methode te
selecteren - SCHEDULE (schema) of MOTION
(beweging). Of selecteer NONE (geen) om de
opname in de vooraf ingestelde periode uit te
schakelen.

6. Druk na het instellen van alle 3 de kolommen op
[ENTER] om de instellingen te bevestigen.

VERWIJDER vooringestelde trigger
Gebruik de pijltoetsen om een gebeurtenis te selecteren en druk vervolgens links en vervolgens
op de knop [ENTER] om het verwijderen te bevestigen.
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5.5 Systeem Instellingen
(a)Tijd setup
(c) Stroom sparing
(d)Standaard Instelling

(e)Taal instelling
(f)Wachtwoord instellen

5.5.1 Tijd setup
1. Druk op de [ENTER] -knop in het menu "Tijd Setup"
2. Gebruik de pijltoetsen om de waarde aan te passen en om 'Jaar' 'Maand', 'Dag',
'Uur', 'Minuut' te selecteren.
3. Druk op [ENTER] om de wijziging te bevestigen en het menu te verlaten.
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5.5.2 Stroom Sparing (Zet Video Output uit)
1. Druk op [ENTER] om in het “Power Saving” menu te komen. Standaard is
NO POWER SAVING (geen stroom sparing)
2. Gebruik de pijltoetsen om tijd te selecteren dat het scherm uit is.
3. Druk op [ENTER] om te bevestigen.

Wanneer het videosignaal is uitgeschakeld, kan de gebruiker op een
willekeurige toets drukken om de video output opnieuw in te schakelen.

5.5.3 Standaard Instelling
Met deze optie wordt de fabrieksinstelling hersteld.
1. Druk op de [ENTER] knop om te beginnen met instellen. De standaardwaarde is
<ANNULEREN>
2. Gebruik de pijltoetsen om <CONFIRM (bevestigen)> te selecteren
3. Druk op de [ENTER] -knop om het herstellen van de fabrieksinstellingen te
bevestigen, of op de [MENU] -knop om af te sluiten.
WAARSCHUWING: Alle camera's worden NIET GEPAIRED (Niet gekoppeld) na het
herstellen van de standaardinstellingen. De gebruiker moet opnieuw koppelen om
videotransmissie te ontvangen.
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5.5.4 Taal instelling
Verander de systeemtaal. U kunt Nederlands en Engels instellen. Een ander
taalpakket kan als optie worden toegevoegd.

1. Druk op de [ENTER] -knop om het instellen te starten
2. Gebruik de pijltoetsen om de doeltaal te selecteren
3. Druk op de [ENTER] -knop om de wijziging te bevestigen en op [MENU] om
af te sluiten

5.5.5 Wachtwoord instellen
Creëer / verander het wachtwoord om de toegang tot het hoofdmenu te regelen en te
controleren. Standaardwachtwoord is "00000000"
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5.6 Gebeurtenis (“Event”) Lijst
Gebruiker kan opgeslagen videobestand beheren met deze functie.
(1) Blader door videobestanden
(2) Video afspelen
(3) Bestanden exporteren naar SD-kaart
(4) Videobestanden verwijderen

Opmerking: tijdens het opnemen ziet de gebruiker het huidige opnamebestand
mogelijk niet in de lijst met gebeurtenissen.
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5.6.1 Bladeren door videobestanden
1. Druk op de [ENTER] knop om te beginnen met bladeren
a. Gebruik de pijltoetsen om de datum te selecteren
b. Gebruik de pijltoetsen om de dag te selecteren. Gemarkeerd in ROOD.
c. Na selectie drukt u op [ENTER] om naar de tijdslijst te gaan; OF [MENU]
om af te sluiten

2. Het volgende menu is de tijdslot lijst
a. Gebruik de pijltoetsen om de dag te selecteren
b. Gebruik de pijltoetsen om uur per dag te selecteren. Gemarkeerd in
ROOD.
c. Na selectie, druk op [ENTER] om de bestandslijst te openen; OF [MENU]
om af te sluiten

3. Het volgende menu is de videobestandslijst.
a. Gebruik de pijltoetsen om het uur op een dag te selecteren
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b. Gebruik de pijltoetsen om een bestand te selecteren. Gemarkeerd in ROOD.
c. Na selectie drukt u op [ENTER] om het afspelen te starten; OF [MENU] om af te
sluiten

Video bestand naam formaat:








SNMMDDhhmmss.avi

SN – bestandsnaam header
MM – Maand (1 tot 12, bijv. 04 = April)
DD – Dag (1 tot 31)
hh – Uur in een dag (00 tot 23)
mm – Minuten (00 tot 59)
ss – Seconden (00 tot 59)
.avi – bestandsformaat
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5.6.2 Verwijder Video Bestand
1. Blader door de bestandenlijst
2. GEBRUIK DE WERKBALK Beweeg naar de rechterkant van de bestandsnaam,
de werkbalk verschijnt


Klik op [DELETE] icoon
bestandsnaam.



Klik

in de toolbar aan de rechterkant van de

om het verwijderen van het bestand te bevestigen.

#Opmerking::

Alle verwijderde bestanden kunnen niet worden teruggehaald.

5.6.3 Video bestand exporteren naar SD-kaart
1. Blader door de lijst met gebeurtenisbestanden, selecteer een bestand om
te exporteren. Het geselecteerde item is gemarkeerd in ROOD

GEBRUIK DE WERKBALK

2.



Beweeg naar de rechterkant van de

bestandsnaam, de werkbalk

verschijnt.


Klik met de linkermuisknop op het pictogram [SD VIDEO EXPORT] in de werkbalk
aan de rechterkant van de bestandsnaam.



Klik

om te beginnen met exporteren.

#Opmerking:
* Videobestanden worden geëxporteerd in AVI-indeling in 4 afzonderlijke
bestanden die overeenkomen met de 4 kanalen van de camera. Bestandssuffix "~ 1",
"~ 2", "~ 3", "~ 4" worden toegevoegd aan de bestanden die het camerakanaal
aangeven. Bijv. SN1231090000 ~ 1.avi 31 december, 09:00:00, camera # 1
* Ondersteuning van maximaal 32 GB micro-SD-kaart (FAT32-indeling)

5.6.4 Formaat SD Kaart
1. Ga naar [EVENT LIJST] menu
2. GEBRUIK DE WERKBALK
 beweeg naar de rechterkant van de bestandsnaam, de
werkbalk verschijnt
 [SD kaart formaat] icoon] in de werkbalk aan de rechterkant
bestandsnaam verschijnt


Klik

om de het formaat van de SD kaart te bevestigen

Opmerking: Alle data in de Micro SD kaart worden verwijderd en kunnen niet worden
teruggehaald.
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van de

5.7 HDD Capaciteit
De status van de interne harde schijf wordt weergegeven met het icoon
1. Wanneer GEEN interne harde schijf is gedecteerd, “HDD OUT” wordt weergegeven

2. Wanneer de harde schijf wordt gedetecteerd en het bestandssysteem
geldig is, wordt het volgende weergegeven:
a. Resterende opslagcapaciteit
b. Geschatte resterende opnametijd
# Opmerking: de opnametijd is afhankelijk van verschillende factoren, de resterende tijd kan
verschillen tijdens de werkelijke opnamen/processen.

2. Wanneer het bestandssysteem van de harde schijf niet wordt herkend, wordt "CHK
FRMT" weergegeven om het HDD-formaat te controleren.
a. Probeer de NVR opnieuw op te starten; of
b. Formatteer de harde schijf opnieuw

5.8 Netwerk Functie
(a) Online Status

(b) Firmware Upgrade
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5.8.1 Netwerk Status
Activeer of deactiveer de netwerklink voor externe toegang.
1. Druk op de [ENTER] knop om het "Online Status" menu te openen. Standaard
staat de NVR in de status "ONLINE"
2. Gebruik de pijltoetsen om de status te wijzigen
3. Druk op de [ENTER] knop om de wijziging te bevestigen; OF [MENU] -knop
om af te sluiten

#Opmerking: Wanneer de NVR OFFLINE is, heeft de gebruiker geen toegang op afstand
tot de NVR

5.8.2 Firmware Update
Om de firmware te updaten van de NVR of camera eenheid
1. Plaats een Micro SD-kaart met nieuwe firmware (BIN-indeling) in de
kaartsleuf op het achterpaneel van de ontvanger.

File Naam

Omschrijving

FW_TX.BIN

Camera Eenheid firmware

FW_RX.BIN

NVR firmware

FW_98600.B
IN

Netwerk firmware

2. Druk op [ENTER] om naar het menu "Firmware Update" te gaan.
Firmwareversie-informatie wordt aan de rechterzijde van het scherm weergegeven.
Bijvoorbeeld,
3. Gebruik de pijltoetsen om te selecteren of NVR / P2P (linker NVR-beeld) of
Camera (rechter camerabeeld) bij te werken
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NVR: KARV_022700
P2P: 1.00.09.02
CAM #1: KARV_022700
CAM #2: KARV_022700
CAM #3: KARV_022700
CAM #4: KARV_022700

2. Druk [ENTER] om de update te starten
Opmerking:
Firmware-update kan enkele minuten duren. Na de firmware-update kan de gebruiker
de firmwareversie van elke eenheid controleren om te bevestigen of de update
geslaagd is.

6

MOBIELE APP “Kalay Cam” van TUTK
Kalay Cam ondersteunt zowel iOS als Android.

Opmerking:
(i)
Verbindt de NVR met de router via een LAN kabel
(ii)
Registreert u de NVR voor het eerst op de P2P server, zorg er dan voor
dat de WIFI van de smartphone verbonden is met dezelfde router.
(iii)
Zorg ervoor dat de P2P verbinding niet geblokkeerd wordt door router
instellingen, netwerk flow controle, firewall…etc.
(iv)
Sluit andere apps op de achtergrond voor de beste gebruikerservaring.
1. Ga naar de Apple AppStore of de Android Google Play store en download
“Kalay Cam”
2. Klik op het icoon op de app te starten na installatie.
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Startscherm

Hoofdmenu

6.1 Snelle NVR Setup met Kalay Cam
1. In de HOOFD PAGINA zijn 2 modi - LIVE en DEVICE - beschikbaar. Standaard is LIVE-modus
2. Klik op [APPARAAT] in Cameramodus scherm
3. Klik vervolgens op het [+] - teken om NVR toe te voegen. (Max. 4 NVR's)
4. Scan QR-code (met UUID)
5. Voer het wachtwoord in. De gebruiker kan ook de naam van de NVR wijzigen voor gemakkelijke
identificatie.
Opmerking: Het standaard wachtwoord is “888888”; Standaard naam is “LCD-NVR”
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1. Wacht op de APP-zoekactie naar LCD-NVR en wordt toegevoegd aan de lijst
met apparaten
2. Klik op de LINKER-zijde van de toegevoegde LCD-NVR om Live View te starten.
Opmerking: Camera # 1 van NVR wordt standaard weergegeven
3. Draai uw smartphone 90 graden om in liggende modus te kijken (volledig
scherm)
4. Zoom en pan (= horizontaal draaien)
In zowel de staande als de liggende modus kan de gebruiker in- en uitzoomen op
video en het beeld horizontaal draaien.

Zoom
Gebruik een beweging met twee vingers om in- of uit te zoomen in het
videoscherm.
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Pan (horizontaal draaien)
Swipe op het scherm om te draaien na inzoomen
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6.2 Meer functies in de LCD-NVR modus

In landschapsmodus, tik 1 keer op het
scherm om de menubalk te tonen.

Kanaal selecteren
• Standaard wordt camera # 1 weergegeven wanneer
NVR wordt toegevoegd
• Gebruiker kan een ander kanaal van de NVR
bekijken
o o Klik op het pictogram [Channel Select] om de
vervolgkeuzelijst voor kanalen te krijgen
o o Klik op het gewenste kanaal om het
liveweergavedisplay te wijzigen
Video Opname
 Klik

om te STARTEN;

Of klik
om video opname te stoppen
 Opnameduur wordt getoond op het scherm
 Video’s worden lokaal opgeslagen in het geheugen van
de smartphone onder de mapnaam “/Record”
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Snapshot
 Klik om een snapshot te nemen
 Een bericht pop-up toont dat succesvol een snapshot is
genomen
 Foto’s worden lokaal opgeslagen in het geheugen van de
telefoon met de mapnaam “/Snapshot”

Video Kwaliteit
 Klik om videokwaliteit te selecteren
 Selecteer [HOOG] voor 1280x720; of
Selecteer [LAAG] voor 640x360

Lokale frequentie


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

6.3 LIVE modus instellingen
• Klik in de apparaatlijst van de DEVICE-modus op de tag [LIVE] om terug te keren naar de
LIVE-modus


In de LIVE-modus worden de cameravensters in pagina's gerangschikt.
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.
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De NVR toevoegen aan LIVE modus venster
1. Telkens wanneer de gebruiker een nieuwe NVR toevoegt, voegt Kalay Cam de camera
automatisch toe aan het eerste beschikbare venster. In bovenstaande afbeelding is
bijvoorbeeld venster # 2 leeg, wanneer de gebruiker een nieuwe NVR toevoegt, wordt
deze toegevoegd aan venster # 2.
2. Voeg handmatig een NVR-camera toe
a. Klik op een leeg venster voor de Cameralijst (NVR-lijst)
b. Klik op het camerapictogram (rechterbovenhoek) en selecteer een van de 4
camera's van de NVR
c. Klik op OK om de camera aan het venster toe te voegen

De NVR uit de app verwijderen
1. Klik in de LIVE- of DEVICE-modus op [EDIT] in de rechterbovenhoek
2. Selecteer een van de vensters of de camera
3. Klik op het prullenbakpictogram
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4. Klik op [OK] om te verwijderen

Live Modus

Camera Modus

Andere venster Menu Functies
Klik op het MENU-pictogram (rechterbovenhoek) van elk cameravenster voor
het Camera venster menu
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Camera veranderen
• Klik voor de cameralijst (NVR-lijst)
• Klik op het camerapictogram (rechterbovenhoek) van de gewenste
NVR
• Selecteer het gewenste camerakanaal en klik vervolgens op [OK]
om te wijzigen

Opmerking: de gebruiker kan het huidige venster toewijzen
1 Naar een andere camera van dezelfde NVR; OF
2 Naar een camera van een andere NVR
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Gebeurtenis (“Event”) Lijst


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

De gebruiker kan ook op de zoekoptie-pictogrammen klikken
(onderste balk), 2 zoekopties voor videobestanden zijn
beschikbaar, omhoog of omlaag schuiven om te selecteren:
1) Zoeken naar tijd
Bestandslijst is gefilterd voor tijdsperiode
a. Binnen een uur
b. Binnen een dag
c. Binnen een week
d. Door de gebruiker opgegeven tijdsbestek
(2) Zoeken naar kanalen
Bestandslijst wordt gefilterd per camera kanaal basis
a. Kanaal 1
b. Kanaal 2
c. Kanaal 3
d. Kanaal 4
e. Alle kanalen
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Lokale Media Bestanden
• Blader door mediabestanden (foto's en video's) die zijn
opgeslagen op de smartphone
o Foto's - opgeslagen in de map "/ Snapshot"
o Video - opgeslagen in de map "/ Record"
Klik eenvoudig op miniaturen om foto's of videoclips te bekijken.

Videoclips kunnen zowel in landschaps- als portret-modus
worden afgespeeld.
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Camera Instellingen
Bekijk NVR-informatie en verschillende opties

i. Camera informatie – UID, cameranaam & wachtwoord (verborgen)

ii. Wachtwoord wijzigen
1. Voer eenvoudig opnieuw Oud wachtwoord, Nieuw wachtwoord,
Nieuw wachtwoord in
2. Klik op [OK] om de wijzigingen te bevestigen

iii. Notificatie interval
Zet notificatie AAN of UIT

Iv. Opname Modus
Selecteer Opname Modus
i. Uit – geen opname
ii. Volledige tijd – Altijd opnemen
iii.Alarm – Opnemen na
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bewegingstrigger

iv. Gebeurtenis (‘Event”) instellingen
Zet Bewegingsdetectie Aan of Uit
Stel de Bewegingsdetectie gevoeligheid aan – LAAG, MEDIUM, HOOG,
MAX

v. Camera Informatie

Klik om NVR informatie weer te geven
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Model – Hoofd Chip Informatie
Versie – Firmware versie
Totale Ruimte – HDD totale beschikbare capaciteit
Gratis ruimte – HDD resterende capaciteit
vi. Herverbinden
Weergeven van NVR online status – ONLINE of OFFLINE
Als OFFLINE, klik om weer te verbinden

vii. Camera verwijderen
Verwijder NVR registratie in de APP
Klik [Verwijder]en [OK] om verwijdering van de NVR te bevestigen
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Zijbalk-menu
Klik op het zijbalkmenu pictogram in de linkerbovenhoek om het menu te
activeren.

4 menu functies zijn beschikbaar:
1. Gebeurtenissen (“events”)
Blader door en speel videobestanden af die zijn opgeslagen op de NVR.
a. Klik op en selecteer NVR om door de videobestandslijst te bladeren
b. Klik op bestandsnaam om videoclips af te spelen
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2. Album
Blader door media bestanden (foto’s & video’s) opgeslagen op de
smartphone
a. Foto’s – opgeslagen in “/Snapshot” map
b. Video – Opgeslagen in “/Record” map
Klik eenvoudig op miniaturen om foto's of videoclips te bekijken.
Videoclips kunnen zowel in landsschaps- als portret-modus
worden afgespeeld.
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3. Over
Kalay Cam versie informatie

4. Exit
Klik om Kalay Cam te sluiten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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