GEBRUIKERSHANDLEIDING

Technische ondersteuning / Garantie
Voor alle technisch vragen over uw product.
Voor een defect of storing.
Neem contact op met onze technische ondersteuning:
Website: www.klipad-support.fr
(Vragen / Opmerkingen / Support / Informatie)

E-mail: Support@kliverfrance.fr
Tel : 01 64 02 97 61(van maandag tot vrijdag)

BELANGRIJK
- HET PRODUCT BEVAT ONVOLDOENDE GEHEUGEN VOOR GEBRUIK, U
MOET EEN TF-GEHEUGENKAART INSTALLAREN (MicroSD) Capaciteit tot 32
GB

- OM DE WIFI-FUNCTIE VAN MOBIELE APPARATEN TE GEBRUIKEN,
MOET U DE APPLICATIE MYANYCAM INSTALLEREN. DEZE KAN
WORDEN GEDOWNLOAD VIA DE PLAY-STORE (ANDROID) OF DE
APPLE STORE.
- RAADPLEEG DE WEBSITE: www.myanycam.com
U moet zich registreren / Klik op REGISTER NOW
U hebt alleen een E-MAILADRES en een wachtwoord (naar keuze)
nodig.
Vervolgens voert u deze informatie in de applicatie in
- OM GEMAKKELIJK VAN DE ENE FUNCTIE NAAR DE ANDERE OVER TE
SCHAKELEN, DRUKT U 2 KEER OP DE KNOP MODUS (de functie wordt
geactiveerd op de sportcam)
- OP HET EINDE VAN DEZE HANDLEIDING VINDT U ANTWOORDEN OP
PROBLEMEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK/WERKING.

** QUICK START MODE WIFI **
(de sportcam via de smartphone of tablet bedienen

)

1) Download de applicatie Myanycam via PLAYSTORE (Android) of
APPSTORE (IPHONE/Apple).
2) Open de applicatie nog NIET.
3) Schakel SPORTCAM in en zet deze in de MODUS DIRECT WIFI
4) Ga naar de "Instellingen" van de smartphone, naar de lijst met
WIFI-netwerken
5) Selecteer MYANYCAM
6) Voer de beveiligingscode voor WIFI in: 12345678 (geregistreerd op
sportcam)

7) Open vervolgens de applicatie MYANYCAM
8) De smartphone en sportcam zijn nu verbonden via WIFI
9) U kunt nu de sportcam met de smartphone bedienen (rechtstreeks
video/foto's maken met de smartphone)
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Belangrijk: de smartphone is nu losgekoppeld van het lokale WIFInetwerk, type box internet.
Meer informatie over de knoppen van de applicatie vindt u onderaan de
handleiding

Voor het gebruik van dit product moet u deze instructies lezen.
Deze handleiding is bedoeld om u bij het gebruik van dit apparaat te begeleiden.

Opgelet:
1. Volg de relevante nationale wetgeving. Dit product mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden; zo
niet, dan kan de gebruiker de bijbehorende gevolgen ondervinden.
2. Plaats de kaart in de juiste richting om te voorkomen dat de kaart of DVR wordt beschadigd.
3. We raden aan om elke week de bestanden op te schonen die op de kaart zijn opgeslagen. Dit product is niet
een toegewijd opslagapparaat. Neem onmiddellijk een kopie van belangrijke bestanden, op een computer of
ander opslagapparaat, om te voorkomen dat u de bestanden verloren gaan.
4. Controleer na installatie de media om eventuele schade door onjuiste installatie te voorkomen.
5. De levensduur van de batterij wordt korter naarmate u deze gebruikt. Als de DVR gedurende lange tijd niet
werd gebruikt, dan moet u deze opnieuw opladen.
6. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan een vochtige omgeving. Na het toevoegen van de
waterdichte behuizing is het product waterdicht.
7. Neem geen foto's, of maak geen video's, direct in de zon om schade aan de optische elementen te voorkomen.
8. Gebruik dit apparaat niet in een extreem stoffige omgeving, omdat de lens en andere componenten kunnen
worden verontreinigd en dit kan een invloed hebben op de camera. Houd de lens schoon, met behulp van een
spiegelpapier en doek voor glas om deze voorzichtig schoon te wrijven.
9. Dit apparaat is een elektronisch precisieproduct. Vermijd impacts, trillingen en gebruik het apparaat niet in
een sterk magnetisch of elektronisch veld.
VOORZORGSMAATREGELEN
1. Stel de videocamera niet bloot aan direct zonlicht door de lens rechtstreeks naar de zon te richten.
Dit kan de beeldsensor van de camera beschadigen.
2. Zorg goed voor de camera en zorg ervoor dat er geen water of zand in de camera kan komen. De
camera is slechts waterdicht als deze in zijn waterdichte behuizing werd geplaatst. Bij gebruik van
de camera op het strand, in het water of in de buurt van water, zorg ervoor dat de camera zich in de
waterdichte behuizing bevindt. De behuizing beschermt de camera tegen vocht en voorkomt schade
door zanddeeltjes en zoutdampen.
3. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, vochtige, stoffige of chemicaliënrijke omgeving.
4. De levensduur van de batterij wordt verminderd als het apparaat gedurende langere tijd (meer dan
drie maanden) niet wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om de camera tijdens langere opslagtijden
een minuut of langer in te schakelen om de doorgang van elektrische stroom in de accu toe te
staan.
5. Als er zich stof op de camera en/of de lens ophoopt, dan moe u met een zachte, schone, droge
doek voorzichtig het stof verwijderen.
6. Dit apparaat maakt gebruik van een MicroSD-geheugenkaart. Het is mogelijk dat u met uw vinger
de kaart niet ver genoeg in de sleuf kunt steken, zodat de kaart op zijn plaats zit. Probeer dan de
kaart in te brengen met een nagel of met behulp van een kleine, platte schroevendraaier.
7. Bescherm de geheugenkaart tegen elektromagnetische velden en zorg ervoor dat de kaart niet uit
de sleuf wordt verwijderd als het apparaat of een computer de informatie op de kaart aan het lezen
is.
8. Het apparaat beschikt niet over een ingebouwd geheugen. Installeer een microSD of Micro SDHC
(hoge capaciteit) in de sleuf die voor de kaart is voorzien.
9. Dit product is geen speelgoed en mag niet aan kinderen worden toevertrouwd.
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De batterij opladen
1. Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort aan de onderkant van de camera.
Steek het andere uiteinde in een vrije USB-poort van uw computer.
2. Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt de batterij opgeladen zoals aangegeven door het
batterij-indicatielampje.
3. Dit lampje blijft de volledige oplaadcyclus branden en zal doven wanneer het opladen voltooid is.
4. Het opladen duurt 2 tot 4 uur, afhankelijk van het aantal foto's en de lengte van de video's die u
hebt
opgenomen.
BELANGRIJK: Het is niet nodig om de batterij volledig te laten leeglopen om de batterij op te laden.
De geïntegreerde lithium-ion batterij wordt volledig opgeladen, ongeacht het niveau van de
resterende energie. Dit vermindert aanzienlijk de oplaadtijd.

I.

Structuur van het apparaat
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EN
OK
Mic
Status charging indicator
Micro SD Slot
Speaker
Micro USB Port
Shoulder belt hook

NL
OK
Micro
Lampje laadniveau
MicroSD-poort
Luidspreker
MicroUSB-poort
Haak voor de schouderriem

Cloud mode
Direct mode
Video mode
Picture mode

De modus Cloud
De modus Direct (WIFI) (verbinding met

Mode button
Power button

DE KNOP MODE (functies selecteren)
Aan-/Uit-knop

smartphone)

De modus Video
De modus Foto

Stents base

Basis van de staander

Springs clip
Magnet base
Shoulder belt base

Vierbeugel
Magnetische basis
Basis van de schouderriem

-

OM GEMAKKELIJK VAN DE ENE FUNCTIE NAAR DE ANDERE OVER TE
SCHAKELEN, DRUKT U 2 KEER OP DE KNOP MODUS
De huidige functie wordt rood (LED)
(Cloud / direct wifi / Video / Camera)

II. Kenmerken van het product
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

Multifunctionele WIFI-camcorder
Hoge resolutie lens
Bediening op afstand en weergave in real-time
Via het internet video's opnemen in real-time
Foto- en videofunctie
Twee draadloze modi: de modus Direct en modus P2P
Compatibel met microSD-kaart, maximale capaciteit
Continue opname in lus

Werkingsmodus

1) De modus Video: in deze modus werkt het apparaat als een camera die in real-time video en audio kan
opnemen en die in het RAM-geheugen worden opgeslagen.
2) De modus Foto: Rechtstreeks afbeeldingen registreren
3) De modus Direct: de modus AP, de WIFI-camera wordt gebruikt als toegangspunt om een mobiele telefoon
op aan te sluiten, beelden op te slaan en een beperkte straal te controleren.
4) De modus Cloud: Gebruikt de mobiele service of pc-platform voor de verbinding met de WIFI-camcorder via
de router / hotspot WIFI / 3G / Internet om op afstand en in real-time te gebruiken en bekijken.
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De modus Direct

III.

De modus P2P

Procedure voor het opladen en INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

1 Laden
Plaats een voedingsbron van 5 V in de microUSB-interface van het apparaat. Het apparaat zal worden aangesloten en
opladen. Het rode lampje dat het laadproces aangeeft, bevindt zich meestal op het bovenpaneel. Als het batterijniveau
tijdens het gebruik onvoldoende is, dan zal het rode lampje op het frontpaneel snel beginnen knipperen.
Opmerking: Voor het eerste gebruik of als het apparaat gedurende lange tijd niet werd gebruikt, raden we aan
om de batterij meer dan 8 uur te laten opladen. Daarna bedraagt de normale oplaadtijd ongeveer 3 uur.
2 ON/OFF (Aan/Uit):
Om het apparaat in te schakelen, drukt u lang op de aan-/uitknop, houd deze knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. De
vier LED's van de modi gaan branden en de camera wordt ingeschakeld. Om het apparaat uit te schakelen, druk u
eveneens 3 seconden op de aan-/uitknop. Om uit te schakelen, moet het opstartproces voltooid zijn.
Opmerking: Ontkoppel de externe voedingsbron en start het apparaat opnieuw op als het apparaat na het
uitschakelen niet opnieuw kan worden opgestart.
Druk kort op de knop Mode in de modus stand-by: om te schakelen tussen de modi Video-loop, Foto, Direct en
Cloud. Het apparaat laat een geluid horen wanneer het overschakelen tussen modi correct werd uitgevoerd.

V.

Specifieke functie van elke modus

Instructies voor gebruik
A. Plaats de MicroSD-kaart wanneer het apparaat is uitgeschakeld, voor gebruik. Houd de aan-/uitknop gedurende
3 seconden ingedrukt. Gedurende een bepaalde tijd zullen de 4 LED's branden. Het lampje van de modus blijft
lang branden en het apparaat gaat naar de fase die voor het uitschakelen komt. In de standby-modus, druk op de
knop MODE om te schakelen tussen de modi Video, Foto, Direct, Cloud. Het overschakelen werd met succes
uitgevoerd wanneer het apparaat een geluid laat horen.
B. Download en installeer het programma voor de modus Direct en Cloud
Deze applicatie moet worden geïnstalleerd wanneer de WIFI-camera de modus Direct en Service gebruikt. Deze
applicatie is geschikt voor de volgende apparaten: iPhone en tablets (iOS4.0 of recenter), apparaten die werken op
Android (Android 4.0 of recenter).
Om de applicatie te downloaden:
Ga naar de website www.myanycam.com, het downloadgedeelte bevindt zich op de startpagina, door een
tweedimensionale code te scannen. Afhankelijk van het systeem van de mobiele telefoon voor het scannen van
tweedimensionale codes, ga naar het downloadcentrum om Myanycam te downloaden. U kunt ook Myanycam op
applicatiemarkten zoeken en downloaden. Na het downloaden en installeren van Myanycam, opent u Myanycam
op de mobiele telefoon of het mobiel apparaat. U moet zich registreren wanneer u voor de eerste keer verbinding
maakt met Myanycam, als u een account hebt, vul het e-mailadres en wachtwoord in om verbinding te maken.
Opmerking: Druk gelijktijdig op de knoppen OK en MODE. Het apparaat wordt gereset en keert terug
naar de normale modus, in het geval dat u het apparaat niet kunt inschakelen of uitschakelen.
Als u het wachtwoord bent vergeten van het apparaat dat met de applicatie overeenkomt, druk dan 8
seconden op de knop OK in AP (modus Direct). Het standaard wachtwoord zal vervolgens worden hersteld.
Wij raden u aan om het apparaat opnieuw te starten.
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IOS-systeem
1 De modus Video
Druk 3 seconden op de aan-knop. De vier LED's gaan branden en het apparaat wordt ingeschakeld. Het lampje van de
overeenstemmende modus
gaat branden en de video wordt automatisch opgestart als het apparaat correct wordt
ingeschakeld. Druk op de modusknop om de modus te selecteren
wanneer het apparaat zich in een andere modus
bevindt. De LED van de modus begint te knipperen en blijft branden, het apparaat laat een geluid horen. Druk
vervolgens op de knop OK om video's te maken. Het blauwe licht knippert langzaam als er een video wordt
opgenomen, druk nogmaals om de video-opname te stoppen. De fotobestanden worden opgeslagen in de map "video"
van de MicroSD-kaart.

2 De modus Foto
Ga naar de modus Foto
zodra het apparaat is ingeschakeld. Het overeenstemmende lampje gaat branden.
Druk op de OK-knop om foto's te nemen. Het overeenstemmende blauwe lampje knippert één keer wanneer u een foto
maakt. De fotobestanden worden opgeslagen in de map "image" van de MicroSD-kaart.

3 De modus Direct (modus WIFI)
Schakel de camcorder in en ga naar de modus Direct wanneer de telefoon of apparaat over de applicatie beschikt.
Het lampje
gaat branden en blijft branden. Open de WIFI)applicatie om de naam MyanyCamxxx te zoeken. Het
wachtwoord voor de verbinding is "12345678" en het blauwe lampje gaat branden en blijft branden wanneer de
verbinding correct werd gemaakt. Bij het in real-time bekijken van video of interphone via een mobiele telefoon zal
het lampje langzaam groen knipperen.
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Op het touchscreen worden vier virtuele toetsen weergegeven, als volgt:
Klik op dit pictogram om de luidspreker te activeren
Door op dit pictogram te klikken, kunt u het geluid
aanpassen. Druk op de knop OMHOOG/OMLAAG om het geluidsvolume aan te passen. Met het Android-systeem
wordt de luidspreker standaard ingeschakeld.
Klik op dit pictogram om een foto te nemen (als het apparaat geen kaart bevat, dan verschijnt op het scherm:
Plaats de MicroSD-kaart in de camera)
Klik op dit pictogram om een video-opname te maken (als het apparaat geen kaart bevat, dan verschijnt op het
scherm: Plaats de MicroSD-kaart in de camera)
De vier configuratie-items:
De beelden in real-time bekijken
In real-time de modus Direct bekijken. Geen registratie van gebeurtenissen, dit element kan
beelden in de bedrijfsmodus weergeven.
In real-time de modus Direct bekijken. Geen registratie van gebeurtenissen, dit element kan
beelden in de bedrijfsmodus weergeven.
Dit element heeft meerdere configuratiemenu's, als volgt:
Informatie over de camera
Wachtwoord van camera wijzigen
Serienummer: 2015/04/JMB
Type: type software
Tijdzone: UTC*
WIFI-selectie
In de modus Direct, selecteert en bevestigt u het doelnetwerk
waarop de camera toegang krijgt.
Ethernet-configuratie
Configuratie van Gateway en IP-adres
Videoconfiguratie
7* 24 H/video van alarm
Rotatie van het beeld 180°
Het beeld zal draaien na configuratie van het beeld.
Het apparaat resetten
Na de configuratie en bevestiging wordt het apparaat gereset.

5. De modus CLOUD/NETWERK:
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**** QUICKSTART ****
Verbind de sport Cam en de smartphone zoals in de modus WIFI.
Ga naar de applicatie MYANYCAM op de smartphone.
Open het menu CAMERA SETTING (wiel rechtsonder)
Open het menu SELECT WIFI
Selecteer uw lokale netwerk (internet box)
Voer uw wachtwoord voor WIFI in (internet box)
Ga terug naar het menu, sluit vervolgens de applicatie.
Verbind uw smartphone opnieuw met uw lokaal WIFI-netwerk (box)
Schakel de sportcam naar de modus CLOUD,
Open de applicatie MYANYCAM
De applicatie kan u vragen om het e-mailadres en de geheime code in te voeren die u op website
www.myanycam.com hebt aangegeven (registreren account)
Druk bovenaan links op
Voer het serienummer (1) en de code (2) in, die u kunt vinden op het label van de sportcam (of
druk op het logo QRcode en scan de QRcode op het label op de sportcam)
Geef de sport cam een naam (3)
Voltooi door te drukken op ADD
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A. Camera
Klik op de knop Weergave om video's in real-time te bekijken. Als u op het scherm klikt, dan wordt de menuknop
weergegeven, van de functie voor het in real-time weergeven van video's:
Klik op dit pictogram om te activeren . Dit stuurt het audiosignaal naar de mobiele telefoon. Druk op de knop
OMHOOG/OMLAAG om het geluidsvolume aan te passen.
Klik op dit pictogram om te activeren . Dit stuurt het audiosignaal van de mobiele telefoon naar het apparaat.
Klik op dit pictogram om foto's te nemen. De fotobestanden worden opgeslagen in de het fotoalbum van de
mobiele telefoon en in de map "image" van de MicroSD-kaart van de camera. Wanneer u klaar bent met het
nemen van de foto's kunt u ze in real-time delen en naar uw vrienden sturen.

Klik op dit pictogram om te beginnen met het opnemen van video. Bij het opnemen, knippert het rode lampje en
het blauwe lampje. De videobestanden worden opgeslagen in de map "video" van de MicroSD-kaart.
B. Gebeurtenissen:
Er zijn twee opties voor gebeurtenissen, namelijk het foto-album en video-album. APP zal een push-bericht
ontvangen wanneer de alarmconfiguraties zijn geopend.
U kunt videogebeurtenissen bekijken en downloaden.
(De opslagcapaciteit wordt bepaald door de capaciteit van de geheugenkaart).
C.
Foto's:
Open de foto's die u wilt verkennen in weergavelijst voor foto's. Klik op dit pictogram
uw vrienden te sturen.

om foto's te delen en naar

Opmerking: In het IOS-systeem, klik op configuratie-opties-vertrouwelijkheid-foto's om Myanycam te openen
wanneer u afbeeldingen op de mobiele telefoon opslaat.
D. Configuratie : Er zijn verschillende opties in het configuratiemenu.
Gebruikersnaam van de
camera
Videoconfiguratie
Alarmconfiguratie

Om de naam van de camera te wijzigen en een beschrijving van het
apparaat toe te voegen.
Voor automatische video-opnames en opnemen van bewakingsvideo's.
Als de alarmfunctie is geopend, heeft u toegang tot de functies
Beweging- en Geluidsdetectie. Als de camera opmerkt dat de omgeving
verandert, voorwerpen in beweging of geluiden, dan begint de camera
automatisch videobeelden op te nemen en stuurt deze een Push-bericht
naar de mobiele telefoon.

Rotatie van het beeld 180°
Serienummer
Het apparaat resetten

Na de configuratie zal het beeld draaien en omkeren.
2015/04/JMB Serienummer van het apparaat
de WIFI-camera wordt gereset, na de configuratie en bevestiging.

4-3： In de modus P2P, druk 8 seconden op de knop MODE, in het proces van weergave in real-time. Het
apparaat zal een verzoek voor intercom versturen en u kunt op de mobiele telefoon "Accepteren" of
"Weigeren". Als u kiest voor "Accepteren", dan kunt u in real-time een verbinding maken tussen de mobiele
telefoon en het apparaat.

Android-systeem
De videomodus en fotomodus zijn identiek aan het iOS-systeem
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1 De modus Direct (modus WIFI)
Schakel de camcorder in en ga naar de modus Direct wanneer de telefoon of apparaat over de applicatie beschikt. Het
lampje van de modus
gaat branden en blijft branden. Open het WLAN-netwerk om de naam MyanyCamxxx te
zoeken. Het wachtwoord voor de verbinding is "12345678" en het blauwe lampje gaat branden en blijft branden
wanneer de verbinding correct werd gemaakt. Bij het in real-time bekijken van video of interphone via een mobiele
telefoon zal het lampje langzaam blauw knipperen.

Op het touchscreen worden vier virtuele toetsen weergegeven, als volgt:
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Klik op dit pictogram om de luidspreker te activeren
Door op dit pictogram te klikken, kunt u het geluid
aanpassen. Druk op de knop OMHOOG/OMLAAG om het geluidsvolume aan te passen. Met het Android-systeem
wordt de luidspreker standaard ingeschakeld.
Klik op dit pictogram om een foto te nemen (als het apparaat geen kaart bevat, dan verschijnt op het scherm:
Plaats de MicroSD-kaart in de camera)
Klik op dit pictogram om een video-opname te maken (als het apparaat geen kaart bevat, dan verschijnt op het
scherm: Plaats de MicroSD-kaart in de camera)
De vier configuratie-items:
De beelden in real-time bekijken
In real-time de modus Direct bekijken. Geen registratie van gebeurtenissen, dit element kan
beelden in de bedrijfsmodus weergeven.
In real-time de modus Direct bekijken. Geen registratie van gebeurtenissen, dit element kan
beelden in de bedrijfsmodus weergeven.
Dit element heeft meerdere configuratiemenu's, als volgt:
Informatie over de camera
Wachtwoord van camera wijzigen
Serienummer: 2015/04/JMB
Tijdzone: UTC*
Videoconfiguratie
Voor de configuratie van de modus Direct/Cloud. Deze
configuratie is nuttig in de modus Cloud.
Rotatie van het beeld 180°
Het beeld zal draaien en omkeren.
Draadloze configuratie
Configuratie van gateway en IP-netwerk voor het schakelen
van het toegangspunt. In de modus Direct, selecteert en
bevestigt u het doelnetwerk waarop de camera toegang krijgt.
Het apparaat resetten
Na het selecteren van deze optie en bevestiging wordt het
apparaat opnieuw opgestart.

2 De modus P2P mode (bedrijfsmodus)
Voordat de camcorder de modus Cloud voor de eerste keer gebruikt, moet men de draadloze vaste toegangspunten
specificeren, in de modus AP. Herhaal de modus Direct, schakelen tussen de "Draadloze configuratie" in
"Configuratie" en vaste draadloze toegangspunten. De specifieke werking is als volgt:
A) Selecteer " Setting" (Configuratie) onderaan rechts in de video-interface van Windows en selecteer vervolgens de
draadloze configuratie.
B) Selecteer in de lijst met draadloze netwerken het draadloze netwerk dat het apparaat nodig heeft om verbinding te
maken (standaard encryptie-modus).
C) Voer het wachtwoord in en bevestig. De WIFI-camcorder schakelt automatisch over naar de bedrijfsmodus
.
Het apparaat laat een geluidssignaal horen wanneer het overschakelen correct werd uitgevoerd. Het apparaat maakt
automatisch verbinding met de aangewezen draadloze toegangspunten en na een succesvolle login gaat het blauwe
lampje branden en blijft branden.
Opmerking: Controleer of de broadcast-functie van de router open is of reset de encryptiemethode als het
draadloze toegangspunt van de router niet in het menu wordt weergegeven. (Dit apparaat ondersteunt geen
geavanceerde of speciale encryptiemethode. Voor de naam van de router en het wachtwoord, het apparaat
aanvaardt alleen 0-9 A-Z a-z _ - * etc., ASCII-code, Chinees wordt niet ondersteund.)
D) De camera toevoegen
Als er in de modus AP verbinding werd gemaakt met het WIFI-netwerk, opent u Myanycam op de mobiele telefoon
en klikt u op
om de camera toe te voegen. Voer het serienummer in het overeenstemmende kader in. Het standaard
wachtwoord is 12345678, geef een naam aan de camera om het beheer te vergemakkelijken (het apparaat moet ook
een wachtwoord vragen als het serienummer van de toegevoegde camera tussen vrienden wordt gedeeld) en, na het
scannen van de barcode door te klikken op het tweedimensionale element aan de rechterkant van het dialoogvenster
voor het serienummer, voert u het wachtwoord in om te bevestigen. De mobiele telefoon kan meerdere serienummers
van camera's toevoegen. U kunt verschillende camera's toevoegen. Als u een camera uit de lijst wilt toevoegen, druk
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lang op de geselecteerde camera en er zal een dialoogvenster worden weergegeven. Volg de instructies om deze
stappen te voltooien.
E) Na het toevoegen van de camera, kunt u in de lijst met camera's klikken op de gewenste camera. Verschillende
opties zijn beschikbaar:
1 Camera
Klik op de knop Weergave om video's in real-time te bekijken. Op het scherm wordt de menuknop weergegeven, van
de functie voor het in real-time weergeven van video's:
Klik op dit pictogram om te activeren
. Door te klikken op dit pictogram kunt u het geluid regelen. Druk op
de knop OMHOOG/OMLAAG om het geluidsvolume aan te passen. Met het Android-systeem wordt de luidspreker
standaard ingeschakeld.
Klik op dit pictogram om te activeren

. Dit stuurt het audiosignaal van de mobiele telefoon naar het apparaat.

Klik op dit pictogram om foto's te nemen. De fotobestanden worden opgeslagen in de het fotoalbum van de
mobiele telefoon en in de map "image" van de MicroSD-kaart van de camera. Wanneer u klaar bent met het
nemen van de foto's kunt u ze in real-time delen en naar uw vrienden sturen.
Klik op dit pictogram om te beginnen met het opnemen van video. Bij het opnemen, zullen de blauwe lampjes
knipperen. De videobestanden worden opgeslagen in de map "video".
2) Gebeurtenissen:
Er zijn twee opties voor gebeurtenissen, namelijk het foto-album en video-album. APP zal een push-bericht
ontvangen wanneer de alarmconfiguraties zijn geopend.
Selecteer de datum en het tijdstip van de foto en bevestig het downloaden en geef deze weer in de lijst "Fotoalbum".
U kunt videogebeurtenissen bekijken en downloaden, in de configuratie "video". (De opslagcapaciteit wordt bepaald
door de capaciteit van de geheugenkaart).
3 Foto's:
Open de foto's die u wilt verkennen in de fotoweergavelijst, klik vervolgens op dit pictogram
naar uw vrienden te verzenden.

om foto's te delen en

Opmerking: In het IOS-systeem, klik op configuratie-opties-vertrouwelijkheid-foto's om Myanycam te openen
wanneer u afbeeldingen op de mobiele telefoon opslaat.
4 Configuratie : Er zijn verschillende opties in het configuratiemenu.
Informatie over de camera
Videoconfiguratie
Alarmconfiguratie

Rotatie van het beeld 180°
Serienummer
Firmwareversies
Het apparaat resetten

Om de naam van de camera te wijzigen en een beschrijving van het
apparaat toe te voegen.
Voor automatische video-opnames en opnemen van bewakingsvideo's
(24/24).
Met de alarmfunctie ingeschakeld, als de camera opmerkt dat de
omgeving verandert, voorwerpen in beweging of geluiden, dan begint de
camera automatisch videobeelden op te nemen en stuurt deze een Pushbericht naar de mobiele telefoon.
Het beeld zal draaien en omkeren.
2015/04/JMB Serienummer van het apparaat
De huidige versies van het apparaat.
De WIFI-camera wordt gereset, na de configuratie en bevestiging.

5) In de modus P2P, druk 8 seconden op de knop MODE, in het proces van weergave in real-time. Het apparaat
zal een verzoek voor intercom versturen en u kunt op de mobiele telefoon "Accepteren" of "Weigeren". Als u
kiest voor "Accepteren", dan kunt u in real-time een verbinding maken tussen de mobiele telefoon en het
apparaat.
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VI.

Specificaties van de camera

Beeldsensor
Opening van de lens
Focusbereik
Standaard draadloos
Draadloze modus

HD720P/30fps
F2.2 FOV: 90 groothoek
25 cm --- 00
EEE802.11 b/g/n
Modus Direct / Modus Cloud

PC WIFI Video
Beweging WIFI Video
Opslagmedium
Batterij
Specificaties van het computersysteem

1280*720P
1280*720P
Micro SD/SDHC/SDXC (tot 32 GB)
Polymeer 500mA/H
Microsoft Windows XP/Vista/ 7/8
Intel /AMD 2 core CPU of hoger
Systeemgeheugen 1GB
Vrije ruimte op harde schijf van systeem 2 GB

Mobiele telefoon

Apple iOS: 5.11 of recenter
Android 4.2 of recenter

Accessoires van het apparaat
De volgende accessoires worden ter informatie voorgesteld. Voor actuele onderdelen, verwijzen wij u graag
naar het fysieke materiaal. We behouden ons het recht voor om deze accessoires te wijzigen.
Waterdichte behuizing
Tang

Stuurklem
Bevestigingsklem

Oplader

USB

HANDIGE TIPS:
Rekening houdend met bijwerkingen, de inhoud van APP kan niet identiek zijn aan de inhoud die in deze
handleiding wordt beschreven en kan nieuwe software-updates bevatten. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter
referentie. Lees de volgende tips die u kunnen helpen om bepaalde problemen op te lossen, in het geval dat u
problemen ervaart of als er zich bepaalde dingen tijdens de installatie voordoen. Neem contact op met onze technische
dienst als u andere problemen ervaart of als u twijfelt.
1 Waarom bestaat het videobestand niet, terwijl de MicroSD-kaart in het apparaat is geplaatst?
Deze situatie doet zich voor wanneer de kaart werd geplaatst terwijl het apparaat in werking was. Start het apparaat
opnieuw op, zodat de video's correct worden opgeslagen. Dit apparaat ondersteunt niet het inbrengen of verwijderen
van de kaart tijdens het gebruik. Plaats of verwijder de geheugenkaart alleen als het apparaat is uitgeschakeld.
2 Het apparaat maakt verbinding in de modus Cloud, de telefoon maakt verbinding in de modus Cloud.
Waarom is het niet mogelijk om het serienummer van het toegevoegde apparaat online weer te geven.
Het is mogelijk dat er een verkeerd wachtwoord is ingevoerd bij het aansluiten van het apparaat op het toegangspunt.
Herhaal dit proces. Een andere reden is dat het apparaat niet is verbonden met het toegangspunt in de modus WIFI.
Maak verbinding in de modus WIFI, configureer het WIFI toegangspunt en bevestig het gebruik van de mobiele
telefoon. Het apparaat kan toegang krijgen tot de modus Cloud door naar de servermodus te gaan.
3 Hoe kan ik het WIFI-wachtwoord van het apparaat herstellen als ik het wachtwoord ben vergeten?
Ga na het opstarten van het apparaat naar de modus Direct. In de stand-bymodus, druk 8 seconden op de knop MODE.
Het apparaat keert terug naar de standaard configuraties. Start het apparaat opnieuw op en voer de configuratie
opnieuw uit. Deze functie wordt verbeterd.
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4 In de modus Direct verschijnt het apparaat in de lijst. Waarom kan de verbinding niet correct worden
uitgevoerd in alle gevallen?
De mobiele telefoon is verbonden met de zelfde naam als de WIFI-camcorder. De mobiele telefoon heeft het
wachtwoord van de laatste camcorderverbinding opgeslagen. U kunt opnieuw verbinding maken als u de naam van de
camera in de mobiele terminal verwijdert of negeert.
5 Wat kan ik doen als het beeld van de video's niet vlot is?
Gezien het draadloos bekijken van video's meer vraagt van het transmissienet kunt u de resolutie van de video's
verbeteren om de transmissie vlotter te laten verlopen.
6 Waarom is het niet mogelijk om foto's in de fotomodus te bekijken?
A. Deze functie wordt beperkt door het systeem in het IOS-systeem van de iPhone. U kunt foto's opslaan op de
mobiele telefoon door te klikken op configuratie-opties-vertrouwelijkheid-foto's om Myanycam te openen.
B. In het Android-systeem kunt u de foto's bekijken door te klikken op gebeurtenissen. Ga naar de fotomodus om de
vereiste foto's te downloaden.
7 De camera toont het serienummer niet?
Ga naar de WIFI-modus, open de WIFI-functie van de telefoon (WLAN) om het apparaat te lokaliseren en
verbinding te maken. Open vervolgens de applicatie Myanycam. In het gedeelte "Configuratie" - informatie over de
camera - serienummer, kunt u het serienummer van het apparaat vinden.
8 Tijdens een gesprek in real-time in de modus Cloud ervaar ik veel echo, wat kan ik hieraan doen?
Als u een echo ervaart tijdens een tweewegcommunicatieproces past u het uitgangsvolume van de luidspreker van de
telefoon aan.
INFORMATIE OVER RECYCLING

Het symbool hierboven duidt aan dat de elektrische en elektronische apparaten gescheiden moeten worden
ingezameld.
De elektrische en elektronische producten kunnen stoffen bevatten die een negatief effect op het milieu en de gezondheid hebben.
Indien versleten, mogen deze producten niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten ze gescheiden
worden opgehaald: afvalinzameling, sociale en solidaire verenigingen.
Het scheiden van afval vermindert de mogelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid, als gevolg van gevaarlijke stoffen
die bepaalde elektrische of elektronische apparatuur kan bevatten.
Gooi apparatuur niet samen met het huishoudelijk afval weg!

Geïmporteerd door:
KLIVER France
12, rue Enrico fermi
77400 Saint Thibault des Vignes
Frankrijk
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