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Hoofdstuk 1 Beknopte handleiding  
 
 
1. Heeft u het instellen van de camera voltooid?  

De camera moet worden ingesteld voordat JVC CAM Control wordt gebruikt. 

Zorg ervoor dat u controleert dat de video en audio van de camera vanuit de webbrowser kan worden 

afgespeeld voordat u verder gaat met de volgende stap.  

Voor meer informatie over het instellen van de camera, verwijzen we u naar de handleiding die u bij 

de camera hebt ontvangen. 

 

2. Installatie 
Installeer met behulp van de CD-ROM die u bij de camera heeft ontvangen.  

Plaats de CD-ROM in de computerdrive en draai setup.exe vanaf de schijf. 

 

[Let op] 

Er kan een update zijn uitgebracht voor de applicatie, controleer dus  

de ondersteunende webpagina voordat u installeert.  

http://loilo.tv/product/32/ 

 

3. De applicatie starten  
Nadat de installatie van de applicatie voltooid is,  

worden er twee pictogrammen getoond op het  

Windows bureaublad. Klik op het JVC CAM Control  

pictogram dat op de afbeelding wordt getoond. 

 

4. De camera registreren voor gebruik 
De applicatie start.  

Aan de rechterkant van het display, worden de camera’s  

in uw netwerk vermeld. Klik in de vermelde camera’s  

op de camera die u wilt gebruiken. 

Er wordt een inlogscherm getoond. Log in op de camera  

met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord  

die u in de instellingen van de camera hebt opgegeven. 

 

[Let op] 

Om te voorkomen dat videomateriaal per ongeluk in handen van  

derden komt, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord  

veranderen die bij verzending zijn ingesteld. Meer informatie  

over het veranderen van de gebruikersnaam en het wachtwoord  

vindt u in de handleiding die u bij de camera heeft ontvangen. 
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Hoofdstuk 1 Beknopte handleiding  

 

5. Video bekijken 
Klik op de ‘terug’ knop in de linkerbovenhoek van het 

[CAMERA REGISTRATIE] scherm om het 

monitordisplay weer te geven. 

 

Met dit scherm kunt u de camera bedienen en video’s 

bekijken.  

(Voor gedetailleerde informatie over de functies van 

iedere knop verwijzen we u naar "Hoofdstuk 3 

Schermbeschrijvingen".) 

 

 

 

 

 

6. Stoppen met video kijken 
Klik allereerst op de knop in de rechterbovenhoek van 

het monitordisplay om terug te keren naar het 

[CAMERA REGISTRATIE] scherm. 

 

Om te stoppen met video kijken, klikt u op de 

[CAMERA UITGAVE] knop op het  

[CAMERA REGISTRATIE] scherm om de 

cameraopname te annuleren. 

 

 

 

 

 

7. De applicatie afsluiten 
Sluit de applicatie af door het venster te sluiten. 
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Hoofdstuk 2  Geavanceerde functies 

 

Video van meerdere camera’s bekijken 
Met JVC CAM Control (voor Windows) kunt u schakelen tussen meerdere camera’s als u video kijkt. 

 

[Let op] 

Om video van meerdere camera’s te kunnen bekijken, 

moet u eerst de extra camera’s aanschaffen. 

 

 

1. Aan de linkerkant van het [CAMERA REGISTRATIE] 

scherm, kiest u de plaats waar u de camera wilt 

registreren. 

 

 

2. Klik in de cameralijst op de linkerkant van het scherm 

op de camera die u wilt gebruiken en log in. Voor 

details over het inloggen, verwijzen we u naar "4. De 

camera registreren voor gebruik" in "Hoofdstuk 1 

Beknopte handleiding". 

 

 

 

3. Klik op de ‘terug’ knop in de linkerbovenhoek van het 

scherm om de monitordisplay weer te geven. 

 

 

 

 

 

 

4. U kunt nu een camera video selecteren door op een 

camera-afbeelding op de rechterkant van de 

monitordisplay te klikken.  

 

U kunt maximaal vier camera’s tegelijkertijd bekijken. 

 

 

 

 

 

3 



 

Hoofdstuk 2  Geavanceerde functies 

Het internet gebruiken om een video van een  

camera op afstand te bekijken 
U kunt een video van een camera op afstand via het internet 

bekijken. 

 

1. Wijs een URL toe aan de camera, bijvoorbeeld door de 

DDNS functie van de camera te gebruiken. Voor 

gedetailleerde informatie over het toewijzen van een URL 

aan de camera met behulp van een functie als DDNS 

verwijzen we u naar de handleiding van de camera. 

 

2. Klik op de [VOEG CAMERA TOE] knop die onder de 

cameralijst aan de rechterkant van het [CAMERA 

REGISTRATIE] scherm wordt weergegeven. 

 

3. Voer de camera URL en een cameranaam in. U kunt iedere 

willekeurige naam invoeren voor de camera, maar u kunt het 

best een naam kiezen waaraan u de camera gemakkelijk 

herkent. Zorg ervoor om niet dezelfde naam als die van een 

andere camera te kiezen. 

 

4. De camera die u bij stap 3 heeft ingevoerd wordt in de 

cameralijst weergegeven. Klik op deze camera. 

 

5. Klik op [OK] om in te loggen. 

 

6. Nadat u met succes bent ingelogd, kunt u deze camera op 

dezelfde manier als andere camera’s bedienen. 

 

 

[Let op] 

· Het bekijken van een video is, afhankelijk van uw provider of netwerkinstellingen, niet altijd mogelijk. Als u 

een video niet goed kunt zien moet u eerst de instellingen zorgvuldig controleren, en als het probleem blijft 

voortduren, moet u contact opnemen met uw provider of netwerkbeheerder. 

· Een video van dezelfde camera kan niet tegelijkertijd door meerdere mensen worden bekeken. 

· Een cameravideo die op het internet is geplaatst kan door iedereen die de gebruikersnaam en het wachtwoord 

kent worden bekeken. Dit betekent dat het erg riskant is om een wachtwoord te gebruiken dat gemakkelijk te 

raden is. Stel een gebruikersnaam en wachtwoord in die door andere mensen niet geraden kan worden. Voor 

gedetailleerde informatie over het veranderen van de gebruikersnaam en het wachtwoord verwijzen we u 

naar de handleiding van de camera. 
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Hoofdstuk 2  Geavanceerde functies 
 

Video van hoge kwaliteit bekijken 
In de Windowsversie kunt u video’s van hoge kwaliteit bekijken door de monitordisplay (vergroot 

display) te gebruiken. U kunt uit twee types beeldkwaliteit kiezen; volledige HD kwaliteit of 

standaardkwaliteit. 

 

Kenmerken van volledige HD kwaliteit 

De beeldkwaliteit is beter dan met standaardkwaliteit,  maar de computer wordt ook zwaarder 

belast en er wordt meer data door het netwerk verzonden. Kies deze optie als de camera via een 

kabel verbonden is met LAN, en als u een snelle computer gebruikt. 

 

Kenmerken van standaardkwaliteit 

De beeldkwaliteit is niet zo goed als bij volledige HD kwaliteit, maar de computer wordt ook 

minder belast en er wordt minder grote hoeveelheid data door het netwerk verzonden. Kies deze 

optie als u draadloos LAN gebruikt of een standaard computer. 

 

[Let op] 

U kunt geen video in hoge kwaliteit kijken als u tegelijkertijd met de camera opneemt. Om het 

samen met de opnamefunctie te gebruiken moet u de instellingen voor de stream veranderen zoals 

hieronder wordt beschreven.  

 

Pas de instellingen voor beeldkwaliteit aan.  

Na het starten van de applicatie en het registreren van de 

camera, klikt u op de [STREAM INSTELLING] knop op het 

[CAMERA REGISTRATIE] scherm. 

 

Als u op de knop klikt wordt het scherm voor de instellingen 

weergegeven.  

Om in volledige HD kwaliteit te kijken, verandert u de 

instellingen naar [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG].  

Om in standaard kwaliteit te kijken, verandert u de 

instellingen naar [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG].  

 

[Let op]  

Als de instelling van de stream verandert wordt naar 

[MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG] of [MPEG-2 TS(SD) + 

MotionJPEG] kan de opnamefunctie van de camera niet 

langer worden gebruikt. 

Om de opnamefunctie te kunnen gebruiken moet u de 

instellingen weer terugzetten op [MotionJPEG]. 
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Hoofdstuk 2  Geavanceerde functies 
 

Klik op de Terugknop in de linkerbovenhoek om terug te 

keren naar de monitordisplay.  

Klik op de knop in de rechterbovenhoek van de 

monitordisplay om de video te vergroten. 

 

 

 

 

 

 

U kunt de video in hoge kwaliteit bekijken. 
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Hoofdstuk 3 Schermbeschrijvingen 
 

[CAMERA REGISTRATIE] Scherm 

 
 

1 Terugknop  

Terugkeren naar de monitordisplay. 

 

2 Plaatsen voor cameraregistratie 

Registreer camera’s op deze plaats. 

Klik om de plaats te selecteren waar u de camera wilt  

 

3 [CAMERA UITGAVE] knop  

Verwijdert een camera die al op een plaats 

geregistreerd is. 

 

4 Systeeminstellingen 

U kunt de audio en video aan- of uitzetten. 

 

5 [STREAM INSTELLING] knop  

Dit gebruikt u om de stream-instellingen van de 

camera in te stellen. Afhankelijk van de stream-

instellingen van de camera knop gelden verschillende 

beperkingen, gebruik dus de instelling die geschikt is 

voor het moment of situatie.  

 

· [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG] 

Dit gebruikt u om via het internet in HD kwaliteit te 

streamen met behulp van "Camera Driver". 

In deze modus kunt u niet opnemen op de camera. 

 

·  [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG] Dit gebruikt u om via 

het internet in standaardkwaliteit te streamen met behulp 

van "Camera Driver" 

In deze modus kunt u niet opnemen met de camera. 

· [MotionJPEG] 

Alleen in deze modus kunt u opnemen op de camera.  

 

[Let op] 

U kunt de instellingen van de stream alleen 

aanpassen als de camera met het internet verbonden 

is. 

 

6 Cameralijst 

Hier worden de camera’s weergegeven die verbonden 

zijn met de LAN en de camera’s die handmatig met de 

[VOEG CAMERA TOE] knop zijn toegevoegd. 

Klik op een camera om te beginnen met 

cameraregistratie. 

 

7 [VOEG CAMERA TOE] knop 

Dit gebruikt u om handmatig een camera toe te voegen. 

Dit gebruikt u in gevallen als u bijvoorbeeld op afstand 

via het internet een camera bekijkt. 
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Hoofdstuk 3 Schermbeschrijvingen – Monitor display 
 

Monitor Display  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  [ZOOM] 

2  Pan/tilt 

Verandert de richting van de camera. 

Klik  om de bewegingssnelheid te 

veranderen. 

3 [PRESET] knoppen  

U kunt de pan/tilt en zoomposities van de 

camera herstellen.   

Klik  voordat u op een [PRESET] knop klikt 

om de huidige pan/tilt en zoomposities van de 

camera op te slaan.. 

4  Camera opnieuw op het midden richten 

Richt de richting van de camera opnieuw op het 

midden. 

 

5  Naar de monitordisplay (vergroot display)  

 

6 Videodisplay 

 

7 Camera richting, zoom ratio 

 

8 Opname/stop indicators 

: Aan het opnemen 

: Gestopt 

9  Opnamekwaliteit 

10 SD kaart indicators 

: SD kaart geplaatst 

: SD kaart niet geplaatst 

: Vergrendeling tegen overschrijven toegepast 

11 Geschatte tijd beschikbaar voor opname 

12 Energie indicators  

: Als batterijstroom wordt gebruikt 

: Als netstroom wordt gebruikt 

13 Naar het instellingenscherm 

14 Plaatsen voor cameraregistratie 

Klik om de camera die in de videodisplay wordt 

weergegeven te veranderen. 

15 Beginnen met opnemen, stoppen met opnemen 

Start of stopt video-opname. 

Om een video op te nemen, klik de  knop om de 

vergrendeling op te heffen en om te beginnen met 

opnemen.  

Om op te nemen moet de camera  streaminstelling 

[Motion JPEG] zijn en moet er een SD-kaart  zijn geplaatst. 

 

16 [FOCUS] 

: Past de focus automatisch aan. 

: Hiermee kunt u de focus handmatig aanpassen. 

Aanpassen door op de  en  knoppen te klikken. 
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Hoofdstuk 3 Schermbeschrijvingen Monitor Display (vergrote display) 

 

Monitordisplay (Vergroot display)  

 

Op het vergrote display kunt u een vloeiendere video in een hogere kwaliteit bekijken 

als op het normale monitordisplay.  

 

Om een video in hoge kwaliteit op het vergrote display te kunnen bekijken moet u de 

camera-instellingen veranderen.  

Voor gedetailleerde informatie over de instellingen ga  naar "Een video in hoge 

kwaliteit bekijken" in "Hoofdstuk 2 Geavanceerde functies". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Terugknop 
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Hoofdstuk 3  Schermbeschrijvingen [CAMERA INSTELLINGEN] 
 

 

De camera instellingen veranderen 

 

1.  Klik  

 

2.  Klik [CAMERA INSTELLINGEN]. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kies het onderdeel dat u wilt instellen  

door erop te klikken. 
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Hoofdstuk 3  Schermbeschrijvingen [APP INSTELLINGEN] 
 

Verander de instellingen van de applicatie 

 

1.   Klik  

 

2.   Klik [APP INSTELLINGEN].. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kies het onderdeel dat u wilt instellen door 

erop te klikken. 

 

-  [ZOOM SNELHEID] 

Stelt de zoomsnelheid van de camera in. 

 

- [ACHTERGROND]  

U kunt de achtergrondkleur van de applicatie 

veranderen 

 

- [Taal]  

 

- [CAMERA HULPBRON INSTELLING]  

[VIDEO]: Als u de camera registreert, kunt u instellen of u video wilt gebruiken.  

[AUDIO]: Als u de camera registreert, kunt u instellen of u audio wilt gebruiken.  

[BEDIENING]: Als u de camera registreert, kunt u instellen of u cameracontrole wilt uitvoeren. 
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Hoofdstuk 4 Streamen in real-time met USTREAM 
 

 
Door USTREAM te gebruiken, de internet video streaming service, kunt u live uitzenden naar 

mensen over de hele wereld.  

U kunt televisieprogramma’s streamen met maximaal vier camera’s.  

 

De Camera Driver installeren  

Als de Windows applicatie geïnstalleerd is, wordt de camera driver ook automatisch geïnstalleerd. 

Als u de Windows applicatie nog niet heeft geïnstalleerd, installeert u dit dan zoals in "Hoofdstuk 1 

Beknopte Handleiding" wordt vermeld. Controleer of u de video met de applicatie kunt zien en ga 

dan verder naar de volgende stap.  

 

 

 

Een USTREAM account aanmaken  

Om live te kunnen uitzenden heeft u een USTREAM 

Account nodig. Maak een account aan door de 

instructies van de USTREAM website op te volgen. 

 

[Let op]  

JVC KENWOOD en LoiLo aanvaarden geen aanspraken 

met betrekking tot USTREAM acties. Neem contact op 

met USTREAM.  

 

USTREAM Producer installeren  

Installeer USTREAM Producer door de instructies op de 

website van USTREAM op te volgen.  

 

[Let op]  

JVC KENWOOD en LoiLo aanvaarden geen aanspraken 

met betrekking tot USTREAM Producer. Neem contact 

op met USTREAM. 
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Hoofdstuk 4 Streamen in real-time met USTREAM 
 

De Camera Driver instellen 

U kunt maximaal vier camera’s tegelijkertijd gebruiken, maar u moet van tevoren instellen welke 

camera u wilt gebruiken voordat u een live uitzending begint.  

De camera driver gebruikt ook een speciale camera driver gebruiker die verschilt van de 

administrator gebruiker die bij het bekijken van de applicatie wordt gebruikt. Deze camera 

drivergebruiker moet van tevoren worden aangemaakt.  

 

1. Maak een camera driver gebruiker aan.  

Maak een camera driver gebruiker aan op de webpagina 

met de camera-instellingen.  

Voor gedetailleerde instellingen, ga naar "De gebruiker 

van de cameradriver instellen" in de handleiding van de 

camera.  

Als u al een camera driver gebruiker hebt aangemaakt, 

kunt verder gaan met de volgende stap.  

 

2. Start de setup applicatie.  

Start de setup applicatie uit het Startmenu of de JVC 

CAM driver setup snelkoppeling op het bureaublad.  

 

 

3. De camera’s registreren.  

Nadat u de applicatie hebt gestart kiest u een 

registratieplaats uit de getallen 1 tot en met 4 aan de 

linkerkant van het scherm en klikt u daarna op de camera 

die u wilt gebruiken in de cameralijst aan de rechterkant. 

 

4. Inloggen.  

Als de cameralijst wordt aangeklikt, wordt het 

inlogscherm getoond.  

Hier moet u niet inloggen als de administrator van de 

applicatie. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord 

van de camera driver die u in stap 1 van deze procedure 

heeft aangemaakt.  

U kunt niet inloggen met de gebruikersnaam en het 

wachtwoord van de administrator.  
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Hoofdstuk 4 Streamen in real-time met USTREAM 
 

5. Stel de beeldkwaliteit in.  

Nadat u met succes heeft ingelogd, wordt een scherm 

weergegeven met een keuze van de beeldkwaliteit van 

de stream. De instelling van de beeldkwaliteit kan later 

altijd nog veranderd worden met behulp van de 

[BEELDKWALITEITINSTELLINGEN] knop. Denk 

er echter wel aan dat USTREAM Producer moet 

worden herstart om de instelling te gebruiken. 

 

· [MPEG-2 TS (HD)]  

De beeldkwaliteit is hoog, maar de belasting van de computer is ook hoog en er wordt een grote 

hoeveelheid data over het netwerk verzonden.  

Kies dit als u slechts één camera gebruikt, de camera met een kabel verbonden is met LAN en u een 

snelle computer gebruikt.  

 

· [MPEG-2 TS (SD)]  

De beeldkwaliteit is niet zo goed, maar de computer wordt minder belast en er wordt een minder 

grote hoeveelheid data over het netwerk verzonden.  

Kies dit als u draadloze LAN, meerdere camera’s of een standaard computer gebruikt.  

 

· [AAC SOUND ONLY.]  

Kies dit om alleen de audio van de camera te gebruiken.  

 

6. Als u meerdere camera’s gebruikt herhaalt u de stappen 3 tot en met 5. 

 

7.  Sluit de setup applicatie af.  

Sluit de setup applicatie door het venster te sluiten. 
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Hoofdstuk 4 Streamen in real-time met USTREAM 
 

8. Stel de camerastream al naar gelang de gewenste kwaliteit 

in.  

Als u de camera driver gebruikt moet u de camerastream 

al naar gelang de gewenste kwaliteit instellen.  

 

· Als u de kwaliteit instelt op [MPEG-2 TS(HD)] 

Stelt u de camera streaminstelling op [MPEG-2 TS(HD) + 

MotionJPEG] in.  

· Als u de kwaliteit instelt op [MPEG-2 TS(SD)] of [AAC 

SOUND ONLY].  

Stelt u de camera streaminstelling op [MPEG-2 

TS(SD)+MotionJPEG] in.  

 

Naast de iOS, Android en Windows applicaties kunnen de 

camera streaminstellingen ook vanuit de webpage worden 

ingesteld.  

Voor gedetailleerde informatie over het instellen van de 

stream in de Windows versie, verwijzen we u naar "Het 

bekijken van een video in hoge kwaliteit" in "Hoofdstuk 2 

Geavanceerde opties".  

 

9. Start USTREAM Producer.  

U voegt op dezelfde manier als voor een normale webcam 

en andere apparaten een camera toe uit "Voeg Shot toe". 

De naam van de camera komt overeen met de getallen die 

u bij de setup van de applicatie heeft ingesteld. Vier 

videocamera’s en vier audio camera’s worden 

weergegeven met namen zoals ze rechts worden getoond. 

Video en audio zijn gescheiden, u kunt dus alleen video 

gebruiken, of de video en audio van verschillende 

camera’s combineren. 

 

[Let op]  

Als een fout wordt getoond, los dan de oorzaak van de fout 

op en start USTREAM Producer opnieuw.  

Als een fout zich voordoet zullen video en audio niet spelen 

totdat USTREAM Producer is herstart.  

 

10. Begin met streamen.  

Begin met streamen met behulp van USTREAM Producer.  
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