Volledig draadloze
Full HD WiFi Camera
Ook te gebruiken zonder internet!

Handleiding

Waar is de camera voor bedoeld?
Het product is bedoeld als een IP-beveiligingscamera voor zowel binnenshuis als buitenshuis.
Op de website van Beveiligd Nederland kunt u
eventuele regels vinden met betrekking tot het
gebruik van beveiligingscamera’s.
www.beveiligdnederland.nl/camerabeelden-regels/

Het product is niet te vergelijken met andere
camerasystemen welke Beveiligd Nederland
aanbied.
Elke wijziging van het product kan gevolgen
hebben voor de veiligheid, garantie en correcte
werking.

Specificaties
Product

Oplaadbare Full-HD-camera

Artikelnummer

WIFICBO20WT

Afmetingen (l x b x h)

82 x 57 x 101 mm

Gewicht

126 g

Geheugen

MicroSD-kaart: tot maximaal 128 GB
Cloud opslag

Resolutie

1920 px - 1080 px

Framesnelheid

15 fps

Video-opname

Bewegingsdetectie-trigger

Videocodering

H.264

Kijkhoek

120 °

Waterdicht

IP65

Max. zendvermogen van de
radio

16 dBm

Antenneversterking

2 dBi

Draadloze verbindingen

Wi-Fi: 802.11 b/g/n
2,4 GHz

Wi-Fi-frequentiebereik

2412 - 2472 MHz

Opslagtemperatuur

-20 - 60 °C

Bedrijfstemperatuur

-20 - 55 °C

Stroomingang

5 VDC

Nachtzicht bereik

6-8m

Processor

HI3518E

Beeldsensor

2 MP 1/2,9” CMOS-sensor

Ingebouwde microfoon

- 38 dB

Ingebouwde luidspreker

8Ω
1W

Batterijtype

2 x 18650 (Li-ion)

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)
1 Montagebeugel
2 Vergrendelingsschakelaar
3 Cameralens
4 Microfoon
5 Lichtsensor
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Statusindicatie LED
PIR-sensor
Micro USB-poort
Luidspreker
Micro SD-kaartsleuf
Reset knop

e Aan/uit-knop
r Batterijcompartiment
t Micro USB-kabel

Veiligheidsvoorschriften

- WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen
heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor
toekomstig gebruik.
• Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
• Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang
een beschadigd of defect product onmiddellijk.
• Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
• Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct
zonlicht.
• Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact
komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water
afspoelen en medische hulp inroepen.
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• Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er
zich problemen voordoen.
• 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.
• Verwijder een cel of batterij pas uit de originele verpakking als u die gaat
gebruiken.
• Gebruik geen cel of batterij die niet bedoeld is voor gebruik met de
apparatuur.
• Gebruik de batterij of cel alleen op de wijze waarvoor deze bedoeld is.
• Veeg de cel of de batterijpolen met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.
• Gebruik van de batterij door kinderen moet onder toezicht staan.
• Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en
zorg dat het correct gebruikt wordt.
• Gooi de cel of batterij volgens de voorschriften weg.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of een batterij ingeslikt is.
• Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel
• Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor dit product voordat u dit
installeert en gebruikt.

De beveiligingscamera klaarmaken voor gebruik
1. Verschuif de vergrendelingsschakelaar A2 om het product te openen.
2. Plaats de microSD-kaart (niet meegeleverd) in de microSD-kaartsleuf Aq.
3. Plaats de benodigde batterijen in het batterijvakje Ar.
Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en apparatuur en
zorg dat het correct gebruikt wordt.
4. Steek de micro-USB-kabel At in de micro USB-poort A8.
5. Sluit het andere uiteinde van At aan op een USB-adapter (niet inbegrepen).
6. Steek de USB-stroomadapter in een stopcontact om de camera op te laden.
7. Houd de aan/uitknop Ae 5 seconden lang ingedrukt om het product aan te
zetten.
De statusindicator LED A6 gaat knipperen.
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De Nedis SmartLife app installeren
1. Download de Nedis Smartlife app voor Android of iOS op je telefoon via
Google Play of de Apple App Store.

2. Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.
3. Maak een account aan met uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres en tik
op Continue (Verder).
U ontvangt een verificatiecode op uw mobieltje of e-mailadres.
4. Voer de ontvangen verificatiecode in.
5. Maak een wachtwoord aan en tik op Done (Voltooid).
6. Tik op Add Home (Huis toevoegen) om een SmartLife-huis aan te maken.
7. Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en tik op Voltooid.

Verbinding maken met de app
1. Tik op + in de rechterbovenhoek van de Nedis SmartLife app.
2. Selecteer uit de lijst het apparaat-type dat u wilt toevoegen.
3. Controleer of het status LED-lampje A6 knippert.
4. Voer de Wi-Fi-netwerkgegevens in en tik op Bevestigen.
5. Tik op Doorgaan en er verschijnt een QR-code.
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 het product een naam en tik op Gereed. A6 gaat blauw branden. Het
product is nu klaar voor gebruik.
Als het product geen verbinding heeft gemaakt, brandt de statusindicator LED
A6 rood.
Het resetten van de camera:
• Verschuif de vergrendelingsschakelaar A2 om het product te openen.
• Houd de resetknop Aw gedurende 5 seconden ingedrukt tot u het
geluidssignaal hoort. Herhaal vervolgens stap 1 tot 8 maar nu dichter bij de
router.

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.

• Plaats de camera niet in de richting van een spiegel of sterk reflecterend
voorwerp.
• 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.

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

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

Met bewegingsdetectie gemaakte video's afspelen
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Met bewegingsdetectie gemaakte video's worden automatisch op de
microSD-kaart opgeslagen. (Indien in de camera geplaatst).
1. Tik op Afspelen om de opgeslagen video's te openen.
2. Selecteer de dag van de opname.
3. Zoom en sleep de tijdlijn om de opname te selecteren.

Instellingen
Tik op de instellingen knop om het instellingen-scherm te openen.
Productnaam wijzigen

Wijzig de naam van de beveiligingscamera.

Producten delen

Toegang tot het product met anderen delen.

Product-info

Bekijk de informatie over het product.

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
Stuur product-gerelateerde
product gerelateerde feedback naar
info@beveiligdnederland.nl
Nedis.

Firmware-info

Bekijk de versie van de software.

Product verwijderen

Verwijder het product uit de Nedis SmartLife
app.

BEVEILIGD
NEDERLAND
Hoofdkantoor:
Europalaan 24
6199 AB - Maastricht-Airport
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

Hendersonplaats 1
3068 JM - Rotterdam
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

Flight forum 2500
5657 DZ - Eindhoven
info@beveiligdnederland.nl
085 30 300 25

www.beveiligdnederland.nl

