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Voorwoord 
 
 
Bedankt voor de aankoop van de draadloze Wifi camera. 
Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, 
efficiënt en veilig gebruik van het product. 
Deze gebruikershandleiding richt zich tot de eindgebruiker. Lees deze informatie 
zorgvuldig voor de installatie of het gebruik van het product. 
Bewaar deze informatie altijd bij het product voor gebruik in de toekomst. 

Oplaadbare IP-camera, Voor gebruik buitenshuis (IP65) 
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Productbeschrijving 
 
 
De camera is een oplaadbare IP-beveiligingscamera met een batterijlevensduur van 
maximaal 10 maanden zonder tussentijds opladen. 
De camera heeft een waterdichte behuizing (IP65) voor gebruik binnen en buiten. 
Als de beveiligingscamera een beweging of geluid detecteert, ontvangt u een 
waarschuwingsbericht op uw telefoon. 
Met de bijbehorende app kunt u live videobeelden bekijken, terugkijken, maar ook 
meeluisteren en terugpraten. 
De beveiligingscamera kan eenvoudig met de meegeleverde montagebeugel worden 
bevestigd. 

 

Bedoeld gebruik 

Het product is bedoeld als een IP-beveiligingscamera voor gebruik buitenshuis. 
Raadpleeg voor het gebruik en installeren de lokale wet- en regelgeving omtrent 
beveiligingscamera’s. 
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en 
correcte werking. 
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Specificaties 

 

Product IP-beveiligingscamera voor buiten 

Afmetingen (l x b x h) 57 x 57 x 100 mm 

Ingangsspanning 5 VDC 

Batterij 2x 18650 (6000 mAh) 

Max. levensduur van de 

batterij 
10 maanden stand-by / 1000 opnames 

Gewicht 225 g 

Geheugen MicroSD-kaart (8 - 128 GB) (niet inbegrepen) 

Resolutie 1920 x 1080 px 

Framesnelheid 15 fps 

Videoformaat .mp4 

Fotoformaat .jpg 

Kijkhoek 130 graden 

PIR-sensor detectiehoek 120 graden 

Waterdicht IP65 

Max. radio zendvermogen 15 dBm 

Antenneversterking 3 dBi 

Frequentiebereik 2412 - 2472 GHz 
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Onderdelenlijst 

 

1 Magnetische ijzeren kogelkopbeugel w Reset knop 

2 Statusindicatie LED e Aan/uit-knop 

3 Cameralens r Micro USB-poort 

4 Infraroodlamp t Montage-gat 

5 PIR sensor y Muurplug 6 mm (3x) 

6 Microfoon u Platkopschroef 3,0 x 25 mm (3x) 

7 Dubbelzijdig plakband i Reset-pinnetje 

8 Luidspreker o USB-kabel 

9 Magnetisch verbindingsstuk p Montagebeugel 

q MicroSD-kaartsleuf a Beschermkapje 
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Veiligheidsvoorschriften 

 
WAARSCHUWING 
Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding. 
Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een 
beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. 
Laat het product niet vallen en voorkom stoten. 
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus 
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. 
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich 
problemen voordoen. 

 
 
 

Inhoud van de verpakking controleren 

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen zichtbare schade is op de 
onderdelen. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op 
met Beveiligd Nederland B.V. service desk via de 
website: www.beveilgdnederland.nl. 
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Installatie 
 

De beveiligingscamera klaarmaken voor gebruik 

 

Gebruik een microSD-kaart met minimaal 8 GB en maximaal 128 GB. 
1.Plaats de nieuwe microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf q. 
2.Verbind de USB-kabel o met de micro USB-poort r. 
3.Sluit de USB-kabel o aan op een USB-stroomadapter (niet meegeleverd). 
4.Steek de USB-stroomadapter in het stopcontact om de camera op te laden. 
5.Houd de aan/uit-knop e ongeveer 5 seconden ingedrukt om het apparaat in te 
schakelen. Het LED-controlelampje 2 begint rood te knipperen. 

 

Installatie van de app 

1.Download de Nedis SmartLife-app voor Android of iOS op uw telefoon via Google 
Play of de Apple App Store. 
2.Open de SmartLife-app op uw telefoon. 
3.Maak een account aan met je mobiele telefoonnummer of emailadres en druk 
op Verder. 
4.Voer de ontvangen verificatiecode in. 
5.Maak een wachtwoord aan en druk op Klaar. 
6.Druk op Huis Toevoegen om een SmartLife-huis te maken. 
7.Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en druk op Klaar. 
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Verbinden met de beveiligingscamera 

 

1.Tik op + in de rechterbovenhoek van de SmartLife app. 
2.Selecteer uit de lijst het apparaat-type dat u wilt toevoegen. 
3.Controleer of het status LED-lampje 2 knippert. 
4.Voer de Wi-Fi-netwerkgegevens in en tik op Bevestigen. 
Het product is nu gereed voor gebruik. 
 
 

 

Als de camera niet wordt gevonden, probeer het opnieuw, maar dit keer, na stap 2, 
tik op Anders (rechter bovenhoek) en selecteer QR-code. Voer het Wi-Fi-netwerk in 
en tik op Bevestigen. 
5.Tik op Doorgaan en er verschijnt een QR-code. 
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6.Houd uw telefoon op een afstand van 15 - 20 cm voor de camera. 
Als de camera de QR-code gedetecteerd heeft, hoort u een geluid. 
7.Tik op de telefoon om te bevestigen dat u het geluid hebt gehoord. 
8.Geef de camera een naam en tik op Gereed. Het LED-controlelampje 2 gaat blauw 
branden. 
Het product is nu gereed voor gebruik. 
 
 
Als de camera geen verbinding heeft gemaakt, zal het LED-controlelampje 2 continu 
rood blijven branden. Om de camera te resetten, houd de resetknop w 5 seconden 
lang ingedrukt totdat u het geluid hoort. Houd de aan/uit-knop e 5 seconden lang 
ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Herhaal vervolgens stap 1 tot 9, maar nu 
dichter bij de router. 

 

De beveiligingscamera monteren 

U kunt de camera met de montagebeugel p installeren of op een vlakke ondergrond 
plaatsen. 

 

 

 
 
De montagebeugel installeren 

1.Maak drie markeringen om de gewenste locatie aan te geven. 
2.Boor de gaten en plaats de pluggen y. 
3.Bevestig de montagebeugel p met de schroeven u. 
4.Draai de schroef van de montagebeugel p vast in het montage-gat t van de 
camera. 
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Magnetische ijzeren kogelkopbeugel monteren 

1.Maak één markering om de gewenste locatie aan te geven. Boor de gaten en 
plaats de plug y. 
2.Plaats de ijzeren kogelkopbeugel 1 over de schroef u. 
3.Ga verder met stap 4. 
 
 
Installeer m.b.v. het dubbelzijdige plakband 

1.Verwijder de beschermfolie van het plakband 7. 
2.Plaats het plakband 7 op de achterkant van de ijzeren kogelkopbeugel 1. 
3.Plak de beugel op een schoon plat oppervlak en druk stevig aan. 
4.Zet de camera m.b.v. het magnetische verbindingsstuk 9 op de ijzeren 
kogelkopbeugel 1. 

 

Belangrijke aanwijzingen om het aantal valse alarmen te 
verminderen 

Installeer de camera niet met de lens op voorwerpen met fel licht, inclusief zonlicht, 
enz. gericht. 
De ideale kijkafstand is 2 - 10 meter. 
Plaats de camera niet in de buurt van vaak bewegende voertuigen. De aanbevolen 
afstand tussen de camera en bewegende voertuigen is 15 meter. 
Blijf uit de buurt van luchtopeningen, inclusief airconditioner en 
warmteoverdrachtsopeningen, enz. 
Installeer de camera niet tegenover een spiegel. 
Plaats de camera op een afstand van minstens 1 meter van draadloze apparaten, 
waaronder Wi-Fi-routers en telefoons, om interferentie van andere draadloze 
apparaten te voorkomen. 
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Gebruik 
 

Het startscherm van de SmartLife-app 

Na het maken van een succesvolle verbinding met de beveiligingscamera geeft de 
SmartLife-app een overzicht weer van de producten die verbonden zijn. 
Kies het gewenste product in het overzicht. 

 

Het overzichtsscherm van de beveiligingscamera 
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Hier kunt u de functies van het product gebruiken en de instellingen wijzigen. 
De interface bestaat uit de volgende toetsen: 

a Terug 

b Instellingen 

c Wi-Fi-signaal 

d De video modus. 

e Het geluid aan- of uitzetten 

f Volledig scherm weergeven 

g Batterijduur 

h Een video-opname starten 

i Door de luidspreker van de beveiligingscamera spreken 

j Een foto nemen 

k Met bewegingsdetectie gemaakte video's afspelen 

 

Video-opnamen en screenshots maken 

U kunt video-opnamen en screenshots op uw telefoon maken door op Opname h en 
Screenshot j te tikken. 

 

Video-opnamen en screenshots bekijken 

Foto- en video-opnames worden opgeslagen op het geheugen van uw telefoon. 
1.Open de Galerij op Android of Foto's op iOS. U krijgt een overzicht van de foto's en 
video-opnamen te zien. 
2.Open een foto of video-opname om deze te bekijken of af te spelen. 

 

 

 



 

www.beveiligdnederland.nl 

 

Met bewegingsdetectie gemaakte video's afspelen 

Met bewegingsdetectie gemaakte video's worden automatisch op de microSD-kaart 
opgeslagen. (Indien in de camera geplaatst). 
1.Tik op Afspelen k om de opgeslagen video's te openen. 
2.Tik op een videobestand om het af te spelen. 

 

Pas de PIR-detectieafstand aan 

Ga naar de instellingen knop b, en tik op PIR-schakelaar. Schakel de PIR-
gevoeligheid in, uit of verander deze. 

Gevoeligheid Afstand detecteren 

Laag Maximaal 4 meter 

Gemiddeld Maximaal 6 meter 

Hoog Maximaal 8 meter 
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Instellingen 

Tik op de instellingen knop b om het instellingen-scherm te openen. 

Naam wijzigen Wijzig de naam van de beveiligingscamera. 

Apparaat delen Deel toegang tot het apparaat met anderen. 

Apparaatinfo Bekijk de informatie over het apparaat. 

Echo gebruiken 
Zie hoe u de Alexa-applicatie aansluit om de 

camera met spraakbesturing te gebruiken. 

Stroombeheer 
Bekijk de batterijstatus en stel het signaal voor een 

batterij die bijna leeg is in. 

Basisinstellingen voor functie De camera-instellingen wijzigen. 

Pir-schakelaar 
Pas de gevoeligheid van de bewegingsdetectie 

aan. 

Instellingen SD-kaart 
Bekijk de microSD-kaartinstellingen en stel de 

opname-instellingen in. 

Feedback verzenden Stuur product-gerelateerde feedback naar Nedis. 

Firmware-info Bekijk de versie van de software. 

Apparaat verwijderen Verwijder het apparaat uit de Nedis SmartLife app 

 
Onderhoud 
 
 
Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd 
schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. 
Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of 
aceton bij het schoonmaken van het product. 

 
Garantie 
 
 
Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie 
ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
door onjuist gebruik van het product. 
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Disclaimer 

 
 
Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle 
logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig 
erkend. 

 
Afdanking 

 

Dit symbool geeft aan dat dit product niet weggegooid mag 

worden met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om 

mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 

gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerde 

weggooien van afval, bent u verantwoordelijk om het te 

recyclen, zodat het het duurzaam hergebruik van 

grondstoffen kan bevorderen. Om uw gebruikte product in te 

leveren, kunt u gebruik maken van de reguliere teruggave-en 

inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het 

product gekocht is. Ze kunnen dit product voor het milieu 

recyclen. 

DRUKKEN 


