
 

                  

 

1.   LCD touchscherm    
2.   Microfoon 
3.   Aan/uit knop 
4.   Draadloze antennes 
5.   Speaker 
6.   Reset knop 
7.   Ethernet aansluiting(RJ45) 
8.   Power adapter aansluiting 
9.   Houder scherm 
10. Batterij afscherm deksel 
11. Volume harder 
12. Volume zachter 
13. MicroSD geheugenkaart slot 
14. USB poort(service) 
15. Talk knop 
16. Power Indicator LED  
 



 

              
 

Uitleg van de iconen die zichtbaar zijn op het scherm. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

Stap1: Wijzig taal in Nederlands: 

Klik op e u e  ga aar Ge eral Setti gs/Syste  Setti gs  

Selecteer language en wijzig taal in Nederlands. 

Nu is het scherm ingesteld in Nederlands 

 

 

Stap2: 

Camera’s koppelen aan het scherm: 

Klik op menu en ga naar Algemene instellingen/Camera Setup . 

Klik er olge s op Koppele . 

Nu ziet u 4 a era’s op het s her  

 

      

Sele teer a era  e  u ziet u Druk op koppelknop arb camera zijde  

Klik nu op de Pairing  knop van de camera(7852 voorkant, 7853 achterkant camera). 

Let Op: camera moet wel voorzien zijn van stroom anders kunt u de camera niet koppelen. 

Nu wordt de camera gekoppeld aan uw systeem en zult u beeld zien van de camera 1. 

I die  u eerdere a era’s heeft aangeschaft herhaald u deze stappen en selecteert u camera 2 

enz. 

 



 
I  het huidige e u Algemene instellingen/Camera Setup/Aan/Uit  kunt u ook camera’s 

uitschakelen. 

    
De camera die u selecteert wordt dan uitgeschakeld, stroom wordt niet uitgeschakeld van de 

betreffende camera die u uitschakeld, alleen het beeld is niet meer zichtbaar op het scherm. 

Tevens kunt u in dit menu de resolutie aanpassen van de camera. 

Ga aar Algemene instellingen/Camera Setup/Resolutie . 
 

 
 

Selecteer betreffende camera en selecteer hoog= hoge beeldkwaliteit en laag= lage beeldkwaliteit. 

 

Opnemen met de camera’s: 
Klik op menu en ga naar Algemene instellingen/Opname Setup . 
 

     
Bij Duur ku t u de tijd i stelle  hoela g de a era’s oet op e e  ij Motio  Dete tio . 
De volgende opties zijn mogelijk, 15 seconde, 30 seconde of 1 minuut(standard ingesteld op 15sec). 

 

Bij Geplande opname  ku t u i stelle  a eer de a era’s oete  op e e . 

 
Bij aanpassen  ku t u aa ge e  hoe de a era’s oet op e e  4 uur of epaalde tijden/dagen. 

U sele teert etreffe de a era e  a eer u alles heeft i gesteld klikt u op opslaan . 
Let op: de data van opnemen worden in stukken van 10 minuten weggeschreven. 

Wanneer de camera bijvoorbeeld 25 minuten heeft opgenomen zult u 2x 10 min en 1x 5 minuten 

terugvinden op de MicroSD card. 



 
U ku t te e s i  dit e u ij Algemene instellingen/Opname setup   Bestand overschrijven 

inschakelen. Wanneer uw geheugenkaart vol is zulle  de a era’s to h op e e  a eer dit is 
ingeschakeld,  oudste data wordt dan overschreden.  Bestand overschrijden  gebruiken, klik op Ja. 

 

                                                    
Tevens kunt u in dit menu de Audio Aan/Uit inschakelen. 

 
Per camera kunt u aangeven of u geluid wilt opnemen. 

Wanneer dit niet wenselijk is kunt u dit per camera uitschakelen. 

 

Uitleg Systeem instellingen menu: 

Klik op e u e  ga aar Algemene instellingen/Systeem instellingen  

  
In dit menu zijn de volgende opties zichtbaar die u kunt wijzigen: 

-Tijdszone = aanpassen datum en tijd 

-Taal = taal wijzigen  

-Fabrieksinstellingen = terugzetten scherm naar fabrieksinstellingen 

-Formatteer geheugenkaart = MicroSD  formatteren(data wissen van geheugenkaart) 

-Anti-flikker = instellen scherm op 50 of 60 Hz  

 

Uitleg Bewegingsdectectie instellingen: 

Klik op e u e  ga aar Alge e e i stelli ge /Be egi gsdete tie i stelli ge . 

 
 

Ga u aar a era  e  klik op Ge oeligheid . 
Nu kunt u de gevoeligheid van de PIR sensor aanpassen naar Hoog/laag of uitzetten 

Dit is ook apart voor de dag en nacht aan te passen. 



 
Mask Area werkt alleen met camera SKU 7777 

 

Uitleg Netwerk  Setup instellingen: 

Plaats de UTP kabel in zowel de router van uw netwerk als van het 9 inch scherm. 

Klik u op e u e  ga aar Alge e e i stelli ge /Net erk setup. 
Bij Uitge reide setup  klikt u er olge s op DHCP 

 

                                
 

Nu verschijnt er een schijfbalk, zorg dat deze zo staat als afbeelding linksonder. 

 

 
Indien u voor Static IP kiest kunt u handmatig de instellingen invoeren, wij adviseren om DHCP te 

gebruiken. Nadat we dit hebben ingesteld kunnen wij de app gaan installeren en gebruiken. 

In het menu kunt u tevens het wachtwoord opnieuw instellen en informatie netwerk bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Stap3 installatie App: 

Do load app My a  Vie  i  Google Playstore of Apple App Store 

                                       
Plaats de UTP kabel in zowel de router van uw netwerk als van het 9 inch scherm indien u dit nog niet 

heeft gedaan. 

Ope  de app MyCa  Vie  e  klik op Add a era  

                                  
 

Voer nu bij UID de barcode in of gebruik de optie scan. 

Bij scan kunt de QR barcode scannen van de scherm(onder serienummer) 

 

 
 

Bij name kunt u de naam wijzigen. 

Voer vervolgens het wachtwoord in, dit is standard 000000 

Klik nu op OK. 

                               
Wanneer de status online zichtbaar is zoals hierboven op afbeelding is alles op de juiste manier 

geïnstalleerd. 


