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Deze handleiding beschrijft in detail de functies, installatie en bediening van deze camera. Lees 

deze handleiding zorgvuldig door voor installatie en gebruik.  

1. Voorzorgsmaatregelen 

1.1 Voorkom beschadiging van het product door zware druk, sterke trillingen en vermijd contact 

met water tijdens transport, opslag en installatie.  

1.2 Stel het product niet bloot aan regen of vocht.  

1.3 Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet openen. 

Installatie en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.  

1.4 Gebruik het product niet buiten de opgegeven specificaties voor temperatuur, vochtigheid of 

stroomvoorziening.  

1.5 Veeg de cameralens schoon met een zachte, droge doek. Veeg de lens indien nodig voorzichtig 

schoon met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen sterke of bijtende schoonmaakmiddelen 

om krassen op de lens en aantasting van de beeldkwaliteit te voorkomen. 

1.6 Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruikers zelf kunnen worden onderhouden. 

Eventuele schade veroorzaakt door demontage van het product door de gebruiker zonder 

toestemming valt niet onder de garantie.  

2. Elektrische veiligheid  

Installatie en gebruik van dit product moeten strikt in overeenstemming zijn met de plaatselijke 

elektrische veiligheidsnormen.  

3. Installeren   

3.1 Draai de camerakop niet met geweld, anders kan dit interne mechanische storingen 

veroorzaken.  

3.2 Dit product moet op een stabiel bureaublad of een ander horizontaal oppervlak worden 

geplaatst. Installeer het product niet schuin, anders kan het een scheef beeld geven. 

3.3 Zorg ervoor dat er zich geen obstakels binnen het rotatiebereik van de houder bevinden. 

3.4 Schakel de stroom niet in voordat de installatie is voltooid.  

4. Magnetische interferentie  

Elektromagnetische velden met specifieke frequenties kunnen het videobeeld beïnvloeden. Dit 

product is van klasse A. Het kan radiostoringen veroorzaken in huishoudelijke toepassingen. 

Passende maatregelen zijn vereist. 
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1. CAMERA DETAILS 

 

 

 

 

 

 
1.Cameralens                 4. Statiefbevestigingsgat 7. USB-B 3.0 aansluiting 

2. Indicatielicht 5. Positioneringsgat  

3. Ingebouwde microfoon 6. Beugel   

 

 

 

           ITEMS 

IR-afstandsbediening 

USB 3.0 Kabel 

Gebruiksaanwijzing 

2. AFSTANDSBEDIENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 BIJGELEVERDE ACCESSOIRES 

 

1.Infrarood indicatielampje 
 
2.Stand-by 
Het apparaat gaat in stand-by nadat het eenmaal is ingedrukt en wordt weer geactiveerd nadat het 
nogmaals is ingedrukt. 
 
3. Menuknop  
Openen/sluiten van het OSD-menu of terugkeren naar het vorige menu. 
 
4. Rotatie en kantelen 

Omhoog: druk op             Omlaag: druk op  

Links: druk op            Rechts: druk op  

Houd de omhoog/omlaag/links/rechts-toets ingedrukt om te blijven roteren. 

 

【HOME】：Cameralens gaat terug naar de middenpositie; Ga naar het volgende menu 

5. Cijfertoets 
Cijfertoetsen 1, 2, 3:  vooringestelde posities instellingen. 
Opmerking: Kort indrukken (1s) [vooringestelde positie oproepen]; lang indrukken (3s) [vooringestelde 
positie instellen]. Lang indrukken (5s) [voorinstelling wissen]. 
 
6.Zoom Bediening 

【 】: druk op de【 】toets om in te zoomen 

【 】 : druk op de 【 】toets om uit te zoomen 

7. Auto Framing Functietoets 
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3. DE CAMERA BEDIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 CAMERA-AANSLUITING 

3.2 APLICATIE 

1. In deze handleiding verwijst "op de toets drukken" naar een klik in plaats van een lange druk, en 

er zal een speciale opmerking worden gegeven indien een lange druk gedurende meer dan een 

seconde vereist is. 

2. Wanneer een toetsencombinatie vereist is, doe deze dan in volgorde. Bijvoorbeeld, "【*】+【#

】+【F1】" betekent druk eerst op "【*】", druk dan op "【#】" en druk als laatste op "【F1】". 

 

1）Infrarood indicatielampje 

 

1. Knippert (rood): Instructies verzenden 

2. Niet knipperen: geen instructies 
verzenden 

2）Stand-by, menu-instelling 

 

1. Standby toets : aan- of uitzetten van 
het camerabeeld 

2. Menu toets : oproepen van het OSD 
menu van de camera 
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3) Draai /kantel bediening 

 

 

 

 

Naar boven draaien: druk op de【 】toets  

Naar beneden draaien: druk op de【 】toets 

Naar links draaien: druk op de【 】toets 

Naar rechts draaien: druk op de【 】toets 

Middelste positie: druk op de【OK】toets 

Druk lang op de omhoog, omlaag, naar links en naar 

rechts toetsen om te blijven roteren (van langzaam 

naar snel)  tot het einde; laat de toets halverwege los 

om de rotatie te stoppen. 

4）Vooringestelde positie instellen, oproepen, wissen 

 

1. Sla de vooringestelde positie op: Druk lang (3s-
5s) op één van de toetsen 1 tot 3, en de positie zal 
onder het gekozen nummer worden opgeslagen. 

2. De vooringestelde positie oproepen: druk op de 
cijfertoetsen 1 tot 3 om de opgeslagen 
voorkeuzepositie op te roepen. 

3. Verwijder de voorgeprogrammeerde positie: 
Druk lang (5s) op een van de toetsen 1 tot 3 om 
een opgeslagen positie te wissen die overeenkomt 
met de toets. 

Opmerking: Als de nummertoets niet is 
voorgeprogrammeerd, is deze ongeldig. 

5）Zoom bediening 

 

1. Inzoomen: druk op de【 】toets 

2. Uitzoomen: druk op de【 】toets 

3. Als u deze twee toetsen lang indrukt, wordt er 
verder in- en uitgezoomd; laat de toets 
halverwege los om het zoomen te stoppen.            

6) Auto Framing-functie aan/uit 

 

Zet de Auto Framing functie aan/uit. 
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Druk op de 【MENU】 toets onder MJPG, YUY2, NV12 of H264 compressie coderingsformaat uitvoer 

om het menu weer te geven, gebruik de scroll pijl om de geselecteerde items aan te wijzen of te 

markeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 MENU INTRODUCTIE 

 3.3.1 HOOFDMENU 

 

Taal 
Language Setting: druk op de【← →】-toetsen om een taal te kiezen 

Systeeminstelling 
Verplaats de cursor naar (Setup) in het hoofdmenu, klik op de toets【HOME】 en voer de (System 

Setting) in, zoals hieronder afgebeeld: 
 

Beeldstijl: default / standard / clear / bright / soft 

kan worden ingesteld. 

Intelligent zoom: aan/uit  

LDC: aan/uit 
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Belichting instellen 

Verplaats de cursor naar EXPOSURE in het Hoofdmenu, klik op de【HOME】 en voer de (EXPOSURE 

SET) als volgt in: 

 

Modus: Auto, Handmatig, Sluiterprioriteit en Helderheidsprioriteit. 

EV: Aan/Uit (alleen beschikbaar in de automatische stand) 

Compensatieniveau: -7~7 (alleen beschikbaar in de automatische stand wanneer EV is ingeschakeld) 

BLC: Aan/Uit voor opties (alleen beschikbaar in de automatische stand)      

Anti-flikkering: OFF/50Hz/60Hz voor opties (alleen beschikbaar in de modus Auto/ Sluiterprioriteit / 
Helderheidsprioriteit) 

Versterkingslimiet: 0~15 (alleen beschikbaar in Auto/ Sluiterprioriteit / Helderheidsprioriteit modus) 

WDR: Uit, 1~8 

Sluiterprioriteit:   

1/30,1/50,1/60,1/90,1/100,1/120,1/180,1/250,1/350,1/500,1/1000,1/2000,1/3000,1/4000,1/6000, 
1/10000 (alleen beschikbaar in de stand Handmatig en Sluiterprioriteit) 
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Kleur 

 Verplaats de cursor naar (COLOR) in het Hoofdmenu, klik op de【HOME】 en ga naar het (COLOR sub 
menu) als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

WB-Modus:  Auto, handmatig, één druk op de knop, gespecificeerde kleurtemperatuur 

Verzadiging: 0-50    

AWB Gevoeligheid: hoog/midden/laag (alleen beschikbaar in automatische modus) 

Chroma: 0~8 

RG Afstemming: -10 - 10 

BG Afstemming: -10 - 10 

Versterking rood: 0-255 

Versterking blauw: 0-255 

Kleurtemperatuur: 2400K~7100K 

 

 

  

Helderheid: 0~14 

Contrast: 0~14 

Scherpte: 0~15 

Flip-H: Aan/Uit 

Flip-V: Aan/Uit 

B&W-Wijze: kleur, zwart/wit 

Gamma: Default/0.34/0.39/0.47/0.5 

Minimale verlichting: Aan/Uit 

Afbeelding 

Verplaats de cursor naar (IMAGE) in het Menu, klik op de【HOME】 en ga naar het (IMAGE sub menu) 

als volgt: 
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Ruisonderdrukking 

Verplaats de cursor naar (NOISE REDUCTION) in het Menu, klik op de knop【HOME】 en voer de (NOISE 

REDUCTION) als volgt in: 

Versie 

Verplaats de cursor naar (VERSION) in het Hoofdmenu, klik op de【HOME】 en voer de (VERSION) als 

volgt in: 

2D Ruisonderdrukking: Auto, sluiten, 1~7 

3D Ruisonderdrukking: Dichtbij, 1~8 

Standaard instellingen  

Beweeg de aanwijzer naar (RESTORE DEFAULT) in het Hoofdmenu, klik op de【HOME】 en voer de 

(RESTORE DEFAULT) als volgt in: 

Standaardinstellingen herstellen: JA/NEE. Kleurstijl en videoformaat kunnen niet worden teruggezet naar 

de fabrieksinstelling 

Opmerking: Als het adres van de vorige 

afstandsbediening niet 1 is maar een ander 

van 2, 3, 4, zal het corresponderende 

camera-adres op 1 worden gezet wanneer 

alle parameters of systeemparameters 

worden hersteld. De gebruiker moet het 

adres van de afstandsbediening wijzigen in 

1 (druk op Nr.1 volgens de camera om een 

normale werking te krijgen) 
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4. ONDERHOUD EN PROBLEMEN OPLOSSEN 

 4.1 ONDERHOUD VAN DE CAMERA 

 1) Schakel de camera uit en koppel de stroomadapter en het stopcontact los als u de camera 
lange tijd niet gebruikt.  
 

2) Gebruik een zachte doek of tissue om het camerahoesje schoon te maken.  
 

3) Veeg de cameralens schoon met een zachte, droge doek. Veeg het voorzichtig schoon met 
een mild schoonmaakmiddel indien nodig. Gebruik geen sterke of bijtende 
schoonmaakmiddelen om krassen op de lens en aantasting van de videokwaliteit te 
voorkomen. 

 

4.2 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

Geen video-output 

- Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten en of het voedingslampje brandt 

- Controleer of het apparaat een zelfcontrole kan uitvoeren na het opnieuw opstarten 

- Start de computer opnieuw op 

- Controleer of de video-uitgangskabel of de videoweergave normaal is              

- Controleer of het apparaat correct door uw PC wordt herkend 

Flikkerend beeldprobleem 

- Controleer de kwaliteit van de USB-kabel en of deze goed is aangesloten 

 
 


