GEBRUIKSAANWIJZING
AlectoCam app

iOS & Android

AlectoCam
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PRODUCTOMSCHRIJVING

De AlectoCam app. is ontworpen voor Alecto IP-camera’s geschikt voor beveiligingsmonitor. Een veel
gebruikte toepassing is het bewaken van gang, kamer, tuin of garage maar ook voor het observeren
van baby’s en kleine kinderen of huisdieren:
Via draadloos datanetwerk of Wi-Fi wordt het signaal van de camera verzonden naar uw smartphone
of tablet om naar het beeld van de camera kijken en luisteren.
Via ons Real Plug & Play systeem en de UID-code (Unique IDentification) is het heel eenvoudig om
verbinding te krijgen met de camera.
De camera is voorzien van nachtverlichting waardoor in een donkere omgeving objecten die zich
binnen 5 meter van de camera bevinden, duidelijk verlicht worden.
Indien alles naar behoren werkt dient u als eerste uw wachtwoord aan te passen. Het
fabriekswachtwoord is niet uniek en onwelwillende zouden dan met behulp van uw UID code mee
kunnen kijken.
LET OP: De AlectoCam app. is ontworpen voor het besturen van meerdere type cameras. Er kunnen
functies in de app. voorkomen die niet door de gebruikte camera wordt ondersteund.
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1.2

INSTALLEER DE ALECTOCAM APP OP UW SMARTPHONE OF TABLET.

iOS

Ga naar de Play Store
En zoek naar AlectoCam
of

Android

Ga naar de App store
en zoek naar AlectoCam
Installeer de volgende APP:
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2.

AANMELDEN VAN CAMERA OP SMARTPHONE OF TABLET.

2.1

CAMERA AANGESLOTEN MET LAN KABEL OP EIGEN NETWERK.
1. Sluit de IP camera aan, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de camera.
2. Start de AlectoCam App. (let op: maak gebruik van hetzelfde netwerk als de camera als
deze met LAN kabel is aangesloten).
3. Druk op + teken rechtsboven in het scherm om een camera toe tevoegen.
4. U kunt op 2 manieren de camera activeren: A QR-code, B Zoeken via LAN.
		 A. Druk op ‘Scan’ om met een QR-codescanner de UID-code te scannen die op de 		
camera is te vinden. Lukt het scannen niet dan is de mogelijkheid om de UID code 		
handmatig in te voeren. Ga naar punt 5.
B. Druk op ‘Zoeken’ om op hetzelfde netwerk waar uw Smartphone/Tablet op is 		
aangemeld te zoeken naar beschikbare camera’s. Dit werkt alleen als de Smartphone
of Tablet met dezelfde WiFi-router of modem verbinding heeft als waar de camera op
aangesloten is. In een volgend scherm wordt(en) de gevonden camera(‘s) getoond. 		
Kies de camera. Ga naar punt 5.
5. Voer bij wachtwoord het juiste wachtwoord van de camera in. Zie gebruiksaanwijzing van
de camera voor het wachtwoord.
6. Wijzig bij “Apparaat naam” eventueel de naam van de camera in een eigen gekozen
naam.
7. Druk nu op ok vink rechtsboven.
8. Als het juiste wachtwoord is ingegeven maakt de app. contact met de camera. Is dit
niet het geval verschijnt een popup scherm met “Verkeerd wachtwoord”. Voer het juiste
wachtwoord in.
9. De app. logt nu in op de camera. Er verschijnt “Camera toevoegen gelukt”. Het overzicht
scherm verschijnt. Druk nu op de het scherm van de camera (dit kan nog grijs zijn) om live
beeld te krijgen.
Camera aanmelden op eigen WiFi netwerk.
10. Druk in het overzichtsscherm op toets instelligen.
11. Druk dan op de toets
WiFi netwerken.
12. De camera scant voor beschikbare WiFi netwerken. Kies uw eigen WiFi netwerk en geef
het juiste wachtwoord in.
13. Maak de LAN kabel los en laat de camera opnieuw opstarten door de voeding even los en
weer vast te maken.
14. De camera zal zich nu via het WiFi netwerk aanmelden op uw eigen WiFi netwerk.
15. Start de app. op om contact te krijgen met de camera.
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2.2

CAMERA AANMELDEN ZONDER LAN AANSLUITING OP EIGEN NETWERK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		

Sluit de IP camera aan, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de camera.
Selecteer op de smartphone of tablet het wifi netwerk van de camera (WiFi-direct).
Meldt de smartphone of table aan op het camera netwerk.
Start de AlectoCam App.
Durk op + teken rechtsboven in het scherm om de camera toe te voegen.
U kunt op 2 manieren de camera activeren: A QR-code, B Zoeken via LAN.
A. Druk op ‘Scan’ om met een QR-codescanner de UID-code te scannen die op de 		
camera is te vinden. Lukt het scannen niet dan is de mogelijkheid om de UID code 		
handmatig in te voeren. Ga naar punt 7.
B. Druk op ‘Zoeken’ om naar de camera te vinden. Kies de camera. Ga naar punt 7.
7. Voer bij wachtwoord het juiste wachtwoord van de camera in. Zie gebruiksaanwijzing van
de camera voor het wachtwoord.
8. Wijzig bij “Apparaat naam” eventueel de naam van de camera in een eigen gekozen
naam.
9. Druk nu op ok vink rechtsboven.
10. Als het juiste wachtwoord is ingegeven maakt de app. contact met de camera. Is dit
niet het geval verschijnt een popup scherm met “Verkeerd wachtwoord”. Voer het juiste
wachtwoord in.
11. De app. logt nu in op de camera. Er verschijnt “Camera toevoegen gelukt”. Het overzicht
scherm verschijnt. Druk nu op de het scherm van de camera (dit kan nog grijs zijn) om live
beeld te krijgen.
Camera aanmelden op eigen WiFi netwerk.
12. Druk in het overzichtsscherm op toets instelligen.
13. Druk dan op de toets
WiFi netwerken.
14. De camera scant voor beschikbare WiFi netwerken. Kies uw eigen WiFi netwerk en geef
het juiste wachtwoord in. De camera zal zich nu aanmelden op uw WiFi netwerken.
15. Zet uw smartphone of tablet weer terug op het eigen WiFi netwerk en laat de smartphone
of tablet aanmelden op uw eigen WiFi netwerk.
16. Start de app. op om contact te krijgen met de camera.
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3

BEDIENING VIA DE APP.

We gaan ervan uit dat de camera juist is aangemeld op het netwerk en dat de camera contact kan
maken met het internet.
3.1
Opstarten App.
Start de applicatie AlectoCam op. Klik hiervoor op het AlectoCam icoon op uw smartphone of tablet.

Het openingsscherm verschijnt en direct daarna het overzichtsscherm.
Menu toets.
Onder de menu toets zitten de volgende toetsen.
Alarm:
kies uit de lijst de juiste camera en bekijk de opgenomen alarmmeldingen(Geheugen
camera).
Album:
Kies uit de lijst de juiste camera voor gemaakte momentopname en handmatige video-		
opnames.
Info:
Gegevens informatie over de app.
Afsluiten:
App afsluiten (Alleen beschikbaar in Android).
Als het menu is geactiveerd, tik nogmaals op menu toets om dit menu te verlaten.
Onder in het overzichtscherm staan de volgende vier toesten:
: bekijk de opgenomen alarmmeldingen of continue opname (zie 3.5) (Geheugen camera).
: bekijk gemaakte momentopname en handmatige opnames (zie 3.6).
: Instellingen camera ( zie 3.4 Extra instellingen en functies).
: Camera verwijderen uit app.
3.2
Live beeld bekijken.
Druk op het beeldscherm van de camera in het overzichtsscherm om naar het live beeld te kijken.
Bij het bekijken van het live beeld op een smartphone (portrait) staan boven in het beeld wat
informatie over de app.
640 x 480: resolutie van het scherm
Online Nm of Gebruiksers: 1 Dit is het aantal apparaten (smartphones of tablets) die op dit		
			
moment actief zijn verbonden met de camera
Kwaliteit: De beeld kwaliteit van het ontvangen beeld signaal.
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3.3

Bediening bij live beeld.

Onder in beeld staan de volgende toetsen:
: Ontvangstgeluid aanzetten. Het icoon spreken
verschijnt in het scherm.
Luister naar het omgevingsgeluid van de camera of druk op icoon spreken om terug te spreken.
(mits de camera deze functie ondersteund.)
: Druk nogmaals op deze toets om het ontvangstgeluid uit te zetten.
: Handmatig opname starten. Via toets
in het overzichtscherm kan de video worden 		
teruggekeken.
: Druk nogmaals op deze toets om de opname te stoppen.
: Druk hier om een momentopname te maken. Via toets
in het overzichtscherm kan de foto 		
worden teruggekeken.
: Beeld horizontaal spiegelen.
: Beeld vertikaal spiegelen.
: Instelling voor de video kwaliteit en grote van het data verkeer. Lage video kwaliteit betekend 		
ook minder video data. (mits de camera deze functie ondersteund.)
: Omgevingssituatie. Gebruik 50Hz bij netfrequentie van 50Hz. Gebruik buitenmodus bij gebruik
van buiten beeld. Gebruik nacht in het donker. (mits de camera deze functie ondersteund.)
De volgende toetsen zijn alleen geschikt voor gebruik met PAN-TILT camera’s, mits de camera deze
functies worden ondersteund.
: Laat de camera naar 4 ingestelde standen draaien of zet de standen vast door toets langer dan
3 seconden in te drukken.
: Laat de camera automatisch horizontaal of vertikaal draaien.
: Stel de helderheid van het beeld in. (mits ondersteund door de camera).
: Stel het contrast van het beeld in. (mits ondersteund door de camera).
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3.4

Extra instellingen en functies.

Druk op toets in het overzichtsscherm om naar extra instellingen en functies te gaan.
In het scherm instellingen kunnen de volgende functies worden gewijzigd:
Camera naam: Geeft een cameranaam in of wijzig hier de cameranaam.
Camera wachtwoord: Wijzig hier een fout ingegeven wachtwoord van de camera.
Wachtwoord wijzigen: Wijzig hier het wachtwoord van de camera.
WiFi Netwerken: Wijzig hier het wifi netwerk waar de camera op is aangemeld.
Notificatie interval: Geef hier de intervaltijd tussen notificatie meldingen.
Opname modus: Geef aan hoe er video wordt opgenomen op het interne geheugen van de 		
camera (Dit kan ook een SD-kaart zijn):
		 Uit.				
Geen opname.
		
Continue opname.		
Altijd opname.
		
Tijdens alarmmelding.
Alleen opname bij bewegingsdetectie.
Tijd-zone: Geef hier de juiste tijd-zone in voor de juiste tijd. Voor Nederland tijdens wintertijd 		
GMT+1 en tijdens zomertijd GMT+2.
Formateer SD-kaart: Formateer hier het interne geheugen van de camera (Dit kan ook een 		
SD-kaart zijn). Let op: Alle opgenomen video’s worden gewist.
Alarm instelling: Zet de functie bewegingsdetectie hier aan of uit. Bij keuze aan kan de 		
gevoeligheid worden ingesteld.
Camera info: Geeft informatie over de camera en het interne geheugen.
Opnieuw verbinden: Bij verbindingsfout kan de verbinding worden hersteld.
Verwijder dit apparaat: De camera verwijderen uit de app.
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3.5

Alarm of continue opname bekijken.

Druk op toets
in het overzichtsscherm om naar de lijst met opname te gaan.
In het scherm verschijnen de video’s die zijn opgenomen tijdens afgelopen dag. (zet bij het
instellingen menu de opame modes voor opname op opname bij alarm of continue opname)
Deze videos zijn opgenomen op het geheugen in de camera of SD-kaart in de camera.

0

:Geeft het aantal opnames aan.

:Opname tijdens beweging.

:Opname tijdens continue opname.
		
			
			
			
			
			

: Opname zoeken voor bepaalde periode. Keuze uit:
- Binnen een uur
- binnen een halve dag
- binnen een week
- Custom (kies zelf data uit kalender)
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3.6

Moment opname en/of handmatig opgenomen video’s bekijken.

Druk op toets
in het overzichtsscherm van moment opname en handmatig opgenomen video’s te
komen. Tijdens weergaven van de camera dient er wel een moment opname te zijn gemaakt of hand
matige opname’s zijn gemaakt om in dit scherm data te vinden. De data die wordt vastgelegd wordt
bewaard op de schijf van uw smartphone of tablet.
Weergave van de data met icoontjes.
Weergave van de data in lijstje.
Druk op voorbeeld om de afbeelding te vergroten of de video te laten afspelen.
In dit scherm kan de data worden gedeeld of verwijderd.
of
Druk op aanpassen.
toets op het icoon om data te delen of te verwijderen.
4
4.1

•
•
•
•
•
•

4.2

•

TIPS EN WAARSCHUWINGEN
ALGEMEEN
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de camera unit en/of de adapter en
plaats deze niet direct naast een warmtebron. De camera en adapter worden tijdens werking
zelf al warm.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde aansluitsnoeren; het aansluiten van een ander type
aansluitsnoeren kan gevaarlijk zijn of schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat de snoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of
vallen kunnen leiden.
De camera-unit en/of de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd
personeel te gebeuren.
De videoverbinding verloopt via het openbare internet en de verbinding is volgens huidige
maatstaven beveiligd maar zou desondanks toch gehackt kunnen worden. Hiervoor wijzen
we elke verantwoordelijkheid af. We adviseren om direct het standaard wachtwoord te
wijzigen en liefst met een combinatie van letters, cijfers en tekens.
ONDERHOUD
Reinig de camera uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dient de adapter losgekoppeld te worden.
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4.3

•

STORING
In het geval de camera geen beeld meer weergeeft en of het geluid niet meer werkt,
controleer dan:
- is de camera aangesloten
- gebruik de juiste UID code
- gebruik het juiste wachtwoord
- herstart de camera door de camera even spanningsloos te maken
-

•
•

reset de camera door minimaal 10 sec. op het reset knopje te drukken. De camera
zal herstarten. Herhaal de complete instellingen en handelingen vanaf het begin. Alle
ingestelde instellingen zijn hersteld naar de fabrieksinstelling
- herstart uw smartphone of tablet.
Bij schemerlicht zal de camera overschakelen naar de nachtstand zodat de infrarood
verlichten zal starten. Bij een bepaald omgevingslicht kan het voor komen dat het beeld gaat
knipperen. Verhoog of verlaag het omgevingslicht om dit op te lossen
Als u hierna nog steeds geen beeld of geluid heeft, neem dan contact op met de
servicedienst van Alecto op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

4.4

VERTRAGING IN BEELD EN GELUID
Door codering en decodering van het beeld en geluid treed er enige vertraging op in het
signaal. Door wisselende bandbreedte via internet kan de beeld en geluidskwaliteit wisselen
en of schokkend worden weergegeven. Schakel eventueel de resolutie (beeld kwaliteit) naar
een lagere waarde.

4.5

DATAVERBRUIK
Maakt u gebruik van een mobiel-netwerk neem dan in acht dat het data verbruik aanzienlijk
kan stijgen tijdens het bekijken van video. Maak bij voorkeur gebruik van een Wi-Fi-netwerk.
Ook het batterij verbruik van uw smartphone of tablet zal toenemen.

•

•
•
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Service

Help

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
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