
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Marex Bewakingscamera set. Deze Snel Start Handleiding 
voorziet in alle informatie om uw Marex Bewakingscamera set snel in gebruik te nemen.  
Lees deze Snel Start Handleiding goed door! 
Om verspilling van papier tegen te gaan hebben we ervoor gekozen om alleen deze Snel Start  
Handleiding bij te voegen. Voor meer information kunt u de volledige Nederlandstalige handleiding 
als PDF downloaden op:  

www.bewakingscamerastore.nl/handleidingen 

Pairing  
 
Nieuwe camera’s zijn nog niet gekoppeld met uw monitor, als u nieuwe camera’s aan uw systeem wil 
toevoegen, moet u de monitor en camera ‘aan elkaar koppelen’ zodat ze met elkaar kunnen  
communiceren. 
•	  Als er al een camera is toegewezen aan het geselecteerde kanaal zal pairen met een andere 

camera de bestaande link met een camera overschrijven met de link met de nieuwe camera. 
•	 Pair alleen 1 camera tegelijkertijd! De monitor koppelt met de eerste camera die gedetecteerd 

wordt, als 2 camera’s in de pairing mode staan heeft u geen controle over welke camera als 
eerste door de monitor zal worden gedetecteerd. 

voLg de voLgende StaPPen:
1. Druk op het menu tabblad om het Hoofdmenu te openen
2. Druk op het Algemene Instellingen icoon om het Algemene Instellingen submenu te openen.
3. Druk op het Camera icoon om het Camera submenu te openen.
4. Druk op het Pairing icoon in het Camera submenu. 
5. Druk op het kanaal nummer waarmee u de camera wil koppelen. 
6. Een instructieboodschap, waarin gevraagd wordt om op de PAIR knop op de camera te  

drukken, verschijnt op het scherm. U heeft nu 30 seconden de tijd om een keer kort op de pair 
knop voorop de camera te drukken.  

7. Het beeld van de camera verschijnt 3 seconden na dat de camera en monitor succesvol  
gekoppeld zijn.

bereik  
 
Houdt u met het plaatsen van de camera’s rekening met het bereik. Het bereik is in open veld  
maximaal 250m, binnenshuis is dit maximaal 50m.  De meest ononderbroken  lijn tussen de  
camera en de monitor is het beste. 
•	 Muren, vooral baksteen, beton en muren met veel metaal verkorten het bereik. 
•	 Plaatsing naast de ramen zorgt voor een groter bereik.

 
 
HandLeiding 
 
U kunt de  volledige Nederlandstalige handleiding in PDF formaat gratis downloaden op: 
www.bewakingscamerastore.nl/handleidingen

 
inStaLLatie
 
Monitor 
1. Klap de standaard achterop de monitor uit, en positioneer de antenne. 
2. Sluit de adapter aan op de adapter aansluiting aan de zijkant van de monitor en sluit het andere 

uiteinde van de adapter aan op het stopcontact. 
3. Houdt de Aan/Uit knop gedurende 3-4 seconden ingedrukt om de monitor aan te zetten.
4. De Monitor geeft het opstartscherm weer gedurende enkele seconden en schakelt dan naar de 

Live-weergave.  Het scherm blijft zwart tot de camera’s ingeschakeld zijn.

CaMera
 

De camera is weerbestendig en heeft een IP65 waarde (stofdicht en bestand tegen waterstralen, 
echter niet bestand tegen onderdompeling in water). Ondanks dat de camera’s blootgesteld kunnen 
worden aan regen, is het aanbevolen indien de camera’s buiten gebruikt worden, ze   
beschermd op te hangen onder een afdakje of een patio. 
Denk aan het volgende bij het plaatsen van camera’s:
•	 De geoptimaliseerde bewegingsdetectie afstand is 2m tot 6m recht voor de camera. 
•	 Vermijd directe lichtbronnen binnen het blikveld van de camera. 

Neem de monitor mee bij het positioneren van de camera. Het is veel gemakkelijker om de camera in 
de juiste positie te plaatsen  als u de monitor bij de hand hebt. 

1. Plaats de camera op de juiste plaats en in de juiste positie. Sluit camera met de adapter aan op 
het lichtnet en bekijk het beeld op de monitor, verstel of verplaats de camera als het beeld niet 
naar uw zin is, controleer of het bereik voldoende is.

2. Houdt de camera op de juiste plaats waar u de camera wil bevestigen en markeer de 
schroefgaten.

3. Gebruik de meegeleverde schroeven en pluggen om de camera te bevestigen aan de muur of 
het plafond

4. Controleer of de camera goed vast zit.
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