HANDLEIDING SLIMME BUITENCAMERA

Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de instructies voor
het installeren van de slimme buitencamera. De buitencamera bewaakt de
omgeving, kan (automatisch) opnemen en laat het u weten als een beweging
wordt gedetecteerd.
U kunt de slimme buitencamera gebruiken als los product, maar ook in
combinatie met andere Smart Home Beveiliging producten.
Indien u de slimme buitencamera als los product gebruikt dan dient u eerst de
Smart Home Beveiliging app te installeren. U kunt de instructies volgen in
Hoofdstuk 1 ‘’Smart Home Beveiliging app’’.
Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging systeem heeft en de Smart
Home Beveiliging app al heeft geïnstalleerd dan kunt u verder gaan naar
Hoofdstuk 2 ‘’Installatie slimme buitencamera’’ om zo uw Slimme
buitencamera te installeren!
Veel plezier en gemak met uw Slimme deurbel met camera,

Groet,
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1. Smart Home Beveiliging app
1.1 Installatie
Stap 1: Download en installeer de gratis "Smart Home Beveiliging" app van de
Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.

Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een gratis
account aan door op Registreer te drukken. Vul uw e-mailadres en een goed
veilig wachtwoord in en druk op registreer. Hier kunt u in het vervolg mee
inloggen.
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2. Installatie Buitencamera
Stap 1: Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de Slimme Buitencamera.
Aan de slimme buitencamera bevinden zich 2 aansluitpunten. Een voor de
netwerkkabel, de andere voor de stroomadapter.
Stap 2: Schroef de meegeleverde wifi-antenne op het schroefdraad van de
slimme buitencamera.
Stap 3: Sluit voor de eerste installatie een netwerkkabel aan op de slimme
buitencamera. Een groen lampje zal gaan branden op de aansluiting.
*Om een internetverbinding tot stand te brengen dient u de slimme
Buitencamera eerst te verbinden met een netwerkkabel. Na het verbinden is de
Slimme Buitencamera om te zetten naar Wifi en ook draadloos (met Wifi) te
gebruiken.
De slimme Buitencamera is nu klaar om verbonden te worden met het internet.
3. Verbinding maken met internet
Stap 1: Open de Smart Home Beveiliging app en druk rechtsboven op het +
teken in het startscherm naast Alle apparaten.

Stap 2: Kies voor “voeg een nieuw apparaat toe”. U krijgt dan het volgende
scherm te zien:

Stap 3: Kies voor bekabelde connectie en klik daarna op volgende. De Slimme
Buitencamera komt in een lijst te staan.
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Stap 4: Klik op het + teken
Stap 5: Voer een naam in van het apparaat, bijvoorbeeld “Buitencamera” en
voer het standaard wachtwoord in: 123

De Slimme Buitencamera is geïnstalleerd!
4. Verbinding maken met wifinetwerk
Nadat de Slimme Buitencamera de eerste keer is verbonden met een
netwerkkabel. Kunt u de Slimme Buitencamera overzetten naar het
wifinetwerk voor een draadloze verbinding. Indien u de slimme buitencamera
met een netwerkkabel blijft gebruiken hoeft u de camera niet over te
schakelen naar wifi.
Stap 1: Ga naar de instellingen van de Slimme Buitencamera
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Stap 2: Ga naar Netwerkinstellingen
Stap 3: Kies het wifinetwerk waarmee de buitencamera mee verbonden moet
worden en voer het wachtwoord in van dit wifinetwerk. Ziet u een vinkje bij het
wifinetwerk? Dan is de verbinding gelukt!
Stap 4: Schakel Wifi aan en druk op bevestig

Uw Slimme Buitencamera is nu verbonden met het wifinetwerk! U kunt de
internetkabel ontkoppelen.
U kunt de camera monteren met de bijgeleverde schroeven.
Achter de kunststof klep aan de achterkant van de camera bevindt zich een ook
nog reset knop en een SD kaart slot.
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