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2. Ethernet WiFi Instellen

De stabielste methode om WiFi-camera's in te stellen. Probeer dit als uw camera moeite heeft om verbinding te maken.

3. Audio Sync Instellen

Enkel beschikbaar op selecte modellen, dit is de snelste instellingsmethode voor WiFi-camera's.

Volg alstublieft de instructies in deze Snelle Opstartgids om uw camera te
installeren.

4. P2P Instellen

Gebruik deze methode om uw camera's aan andere apparaten toe te voegen eens ze ingesteld zijn.
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To download documentation including this Quick Start Guide, User
Manual and Firmware in English, visit www.amcrest.com/wificameramanual
Pour télécharger la documentation, incluant de démarrage rapide, le
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1. Cloudopname Instellen

BESCHIKBAAR

Stel cloudopname in op Amcrest Cloud, beschikbaar zowel online en als een app.

TALEN

3. Lokale Desktoptoegang Instellen

2. Webtoegang op Afstand Instellen
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Krijg toegang tot uw camera vanop afstand en (her)bekijk de live feed en opgenomen beelden van overal ter wereld.
Krijg lokaal toegang tot uw camera op uw PC of Mac om gevorderde instellingen te ﬁnetunen.
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Probleemoplossen
Informatie & Links
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Per scaricare la documentazione comprendente anche questa Guida Rapida
di Inizio, il Manuale Utente e il Firmware in Italiano, visitate www.amcrest.com/italiano
Um Dokumentationen wie die Schnellstartanleitung, die Betriebsanleitung und
die Firmware auf Deutsche herunterzuladen, besuchen Sie www.amcrest.com/deutsche

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

www.amcrest.com of bel ons op 1-888-212-7538.
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op
www.amcrest.com/videos

Om documentatie inclusief deze Snelle Opstartgids, Gebruikershandleiding
en Firmware in Nederlands te downloaden, bezoek www.amcrest.com/nederlands
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UW CAMERA INSTELLEN

WIFI CONFIGURATIE INSTELLEN
Verbind uw camera en volg de onderstaande stappen om uw camera in
werking te stellen. Wacht alstublieft 30 seconden na het verbinden van
de camera om hem te laten initialiseren.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de
App Store of Google Play Store.

APP ERHäLTLICH BEI
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Tik op “WiFi Camera”.

Vanop het thuisscherm, tik op het icoontje in de
rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.

Tik op “WiFi Configuration Setup”.

Tik op de knop “Add Device”.
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UW CAMERA INSTELLEN

WIFI CONFIGURATIE
INSTELLEN

6

Scan de QR-code
van de sticker op uw camera.
Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren
dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het
scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan
worden, tik dan alstublieft op “Enter S/N Manually”
om de serienummer van de camera in te geven.
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Geef uw camera een naam, geef daarna de
cameras gebruikersnaam en wachtwoord in. De
standaard gebruikersnaam is admin en het
standaard wachtwoord is admin. Eens u alle
velden hebt ingevuld, tikt u op “Next”.

Kijk dubbel na om te verzekeren dat
uw S/N (Serienummer) correct isingeven,
tik daarna op “Next”.
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Verzeker u ervan dat uw mobiele telefoon verbonden
is met het WiFi-netwerk waarmee u uw camera zult
verbinden, geef het wachtwoord voor het WiFi-netwerk
in, en tik daarna op "Next". Opmerking: De meeste
Amcrest camera’s kunnen enkel verbinding maken met
2.4 GHz WiFi netwerken, dus verzeker u ervan dat uw
telefoon verbonden is met een compatibel netwerk.

6

UW CAMERA INSTELLEN

UW CAMERA INSTELLEN

ETHERNET WIFI
INSTELLEN

WIFI CONFIGURATIE
INSTELLEN

Verbind uw camera en volg de onderstaande
stappen om uw camera in werking te stellen.
Wacht alstublieft 30 seconden na het verbinden
van de camera om hem te laten initialiseren.

1
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11

Download en open de Amcrest
View Pro app van de App Store
of Google Play Store.

APP ERHäLTLICH BEI
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Tik op de knop “Start Live Preview”
om te beginnen!

Uw camera is nu helemaal klaar!
Tik op de knop “Start Live Preview”
om te beginnen!

Om de veiligheid van uw camera te verzekeren zult u gevraagd
worden om het wachtwoord voor de standaard gebruikersnaam
(admin) van uw camera te veranderen. Selecteer alstublieft een
wachtwoord van minstens 8 karakters lang en een dat een
combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers bevat. Merk
op dat eens het wachtwoord hier veranderd is, het onmiddellijk
van toepassing zal zijn. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u
steeds de camera resetten door de stappen uitgelijnd in de
probleemoplossingssectie van deze gids te volgen.

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

www.amcrest.com of bel ons op 1-888-212-7538.
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op
www.amcrest.com/videos
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Vanop het thuisscherm, tik op het
icoontje in de rechterbovenhoek om
de Apparatenlijst te openen.
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UW CAMERA INSTELLEN

ETHERNET WIFI
INSTELLEN

3
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Tik op de knop “Add Device”.

5

Tik op “WiFi Camera”.

6

Tik op “Ethernet WiFi Setup”.

9

Verbind uw camera met uw router via een
Ethernetkabel. Maak u geen zorgen, eens
de camera geïnstalleerd is, kan de camera
losgekoppeld worden en verplaatst naar
een andere locatie.
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UW CAMERA INSTELLEN

ETHERNET WIFI
INSTELLEN

7

8

Verzeker dat uw mobiele telefoon
verbonden is met het WiFi-netwerk
waarmee u uw camera zult verbinden,
tik daarna op “Next”.
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10

Kijk dubbel na om te verzekeren
dat uw S/N (Serienummer) correct
isingeven, tik daarna op “Next”.

Scan de QR-code
van de sticker op uw camera.
Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren
dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het
scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan
worden, tik dan alstublieft op “Enter S/N Manually”
om de serienummer van de camera in te geven.
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Geef uw camera een naam, geef daarna de
cameras gebruikersnaam en wachtwoord in. De
standaard gebruikersnaam is admin en het
standaard wachtwoord is admin. Eens u alle
velden hebt ingevuld, tikt u op “Next”.
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UW CAMERA INSTELLEN

ETHERNET WIFI
INSTELLEN

11

Geef uw WiFi-wachtwoord in, tik daarna op
“Next”.
Opmerking: De meeste Amcrest camera’s
kunnen enkel verbinding maken met 2.4 GHz
WiFi netwerken, dus verzeker u ervan dat uw
telefoon verbonden is met een compatibel
netwerk.
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Om de veiligheid van uw camera te verzekeren zult u
gevraagd worden om het wachtwoord voor de standaard
gebruikersnaam (admin) van uw camera te veranderen.
Selecteer alstublieft een wachtwoord van minstens 8
karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters,
kleine letters en cijfers bevat. Merk op dat eens het
wachtwoord hier veranderd is, het onmiddellijk van
toepassing zal zijn. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt
u steeds de camera resetten door de stappen uitgelijnd
in de probleemoplossingssectie van deze gids te volgen.

Uw camera is bijna klaar. Tik op de
knop “Start Live Preview” om door
te gaan met het veranderen van uw
wachtwoord.

13

14

Uw camera is nu helemaal klaar! Koppel de
camera los van Ethernet en stroom, verplaatst
de camera dan eender waar binnen het bereik
van het WiFi-netwerk waarmee de camera
verbonden is. Verbind de camera en wacht
dan 1-2 minuten vooraleer op de knop “Start
Live Preview” te tikken.
Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

www.amcrest.com of bel ons op 1-888-212-7538.
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op
www.amcrest.com/videos
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UW CAMERA INSTELLEN

AUDIO SYNC WIFI INSTELLEN
Opmerking: Deze instellingsmethode werkt momenteel enkel voor Amcrest IP3M-941 en IP3M-HX2
model camera’s. Gebruik alstublieft ofwel WiFi Configuratie Instellen of Ethernet WiFi Instellen als u
een ander cameramodel bezit. Verbind uw camera en volg de onderstaande stappen om uw camera
klaar te maken voor gebruik. Wacht alstublieft 30 seconden na het verbinden van de camera om hem
te laten initialiseren.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de
App Store of Google Play Store.

APP ERHäLTLICH BEI
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Tik op “WiFi Camera”.

Vanop het thuisscherm, tik op het icoontje in de
rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.

Tik op “Audio Sync WiFi
Setup”.

Tik op de knop “Add Device”.
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UW CAMERA INSTELLEN

AUDIO SYNC WIFI
INSTELLEN

6

Scan de QR-code
van de sticker op uw camera.
Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren
dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het
scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan
worden, tik dan alstublieft op “Enter S/N Manually”
om de serienummer van de camera in te geven.

7

8

Kijk dubbel na om te verzekeren dat
uw S/N (Serienummer) correct isingeven,
tik daarna op “Next”.
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Verbind uw mobiele telefoon met de WiFi
waarmee u uw camera zult verbinden, geef
uw cameraeen naam, en geef daarna de
gebruikersnaam en het wachtwoord van de
camera in. De standaard gebruikersnaam is
admin en het standaard wachtwoord is admin.
Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op
“Next”.

9

Geef daarna de cameras gebruikersnaam
en WiFi in. Eens u alle velden hebt
ingevuld, tikt u op “Next”.
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UW CAMERA INSTELLEN

AUDIO SYNC WIFI
INSTELLEN

10

Vooraleer de Audio Sync te beginning, verzeker
u ervan dat de omgeving niet te luid of lawaaierig
is, en breng uw smartphone dicht bij de camera.
Eens u klaar bent, tik op "Begin Audio Sync".
Audio Sync zou niet langer dan 15 seconden
moeten duren.
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Om de veiligheid van uw camera te verzekeren zult u
gevraagd worden om het wachtwoord voor de standaard
gebruikersnaam (admin) van uw camera te veranderen.
Selecteer alstublieft een wachtwoord van minstens 8
karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters,
kleine letters en cijfers bevat. Merk op dat eens het
wachtwoord hier veranderd is, het onmiddellijk van
toepassing zal zijn. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt
u steeds de camera resetten door de stappen uitgelijnd
in de probleemoplossingssectie van deze gids te volgen.

Uw camera is bijna klaar. Tik op
de knop “Start Live Preview” om
door te gaan met het veranderen
van uw wachtwoord.
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Uw camera is nu helemaal klaar! Tik
op de knop “Start Live Preview” om
te beginnen!

Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

www.amcrest.com of bel ons op 1-888-212-7538.
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op
www.amcrest.com/videos
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UW CAMERA INSTELLEN

P2P INSTELLEN
Deze instellingsmethode zou enkel gebruikt moeten worden als de camera reeds verbonden is
met het Internet via Wi-Fi of een Ethernetkabel. Gebruik deze instellingsmethode wanneer u de
camera wilt toevoegen aan extra mobiele apparaten. Download de Amcrest View Pro app van de
App Store of Google Play Store, en open daarna de app.

1

Download en open de Amcrest View Pro app van de
App Store of Google Play Store.

APP ERHäLTLICH BEI

4
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Tik op “WiFi Camera”.

Vanop het thuisscherm, tik op het icoontje in de
rechterbovenhoek om de Apparatenlijst te openen.

Tik op de knop “Add Connected
Device” bovenaan het scherm, tik
dan op “P2P Setup”.

Tik op de knop “Add
Device”.

21

22

UW CAMERA INSTELLEN

P2P INSTELLEN

6

Scan de QR-code
van de sticker op uw camera.
Beweeg de camera of de telefoon om te verzekeren
dat de gehele QR-code zichtbaar en in focus is op het
scherm. In het geval dat de QR-code niet gescand kan
worden, tik dan alstublieft op “Enter S/N Manually”
om de serienummer van de camera in te geven.

8

7

Geef uw camera een naam, geef daarna de cameras
gebruikersnaam en wachtwoord in. De standaard
gebruikersnaam is admin en het standaard wachtwoord
is admin. Eens u alle velden hebt ingevuld, tikt u op
“Next”.

Kijk dubbel na om te verzekeren dat
uw S/N (Serienummer) correct isingeven,
tik daarna op “Next”.
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9

Uw camera is nu helemaal klaar!
Tik op de knop “Start Live Preview”
om te beginnen!
Voor meer hulp, neem dan contact met ons op

www.amcrest.com of bel ons op 1-888-212-7538.
Stap voor stap video-tutorial beschikbaar op
www.amcrest.com/videos
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EXTRA TOEGANGSMETHODES

EXTRA TOEGANGSMETHODES

CLOUDOPNAME INSTELLEN

1

WEBTOEGANG OP AFSTAND INSTELLEN

Door middel van een webbrowser op uw PC of Mac bezoekt u www.amcrest.com/cloud
en registreert u een gratis account. Eens geregistreerd, klik op de knop "Camera
Toevoegen". Selecteer "Amcrest", geef de camera een naam, en geef de S/N (te vinden
op de sticker van de camera) in. Klik op "Next".

2

Op de instellingspagina kunt u optionele voorkeuren voor uw camera aanpassen. Eens
instellingen gewijzigd zijn, klik op "Finish”. Uw camera is nu succesvol ingesteld voor
cloudtoegang en -opslag!

3

Bekijk uw camera live of bekijk opgenomen clips door de menuknoppen bovenaan de
pagine te gebruiken. U kunt ook de Amcrest Cloud app op iOS en Andriod gebruiken om
meer camera's toe te voegen, opnames af te spelen, en uw camera live te bekijken, vanop
elke plaats.

Om een video te bekijken over uw camera in te stellen voor cloudtoegang,
bezoekt u alstublieft www.amcrest.com/cloudsetup

1

Door middel van Internet Explorer, Firefox, of Safari, ga naar www.AmcrestView.com en
registreer een account. U zult gevraagd worden om uw account te activeren via e-mail (kijk
uw spammap na).

2

Eens geactiveerd, download en installeer de plugin voor uw webbrowser. De installatie van
de plugin vereist dat alle webbrowsers gesloten worden.

3

Log in in uw account. Om een camera toe tevoegen, klikt u op de knop "Add Device". Geef
de camera een naam, geef de S/N (te vinden op de sticker van de camera) in, en geef daarna
de logingegevens voor de camerain. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor de
camera is admin.

4

Eens toegevoegd zou de camera moeten verschijnen in de apparatenlijst. Klik op het [eye]
icoontje naast de S/N van de camera om de live view en de herafspelingsinterface te openen.

5

Klik op de cameranaam in de lijst aan de linkerkant om hem in te schakelen. De camera zou
nu succesvol ingesteld moeten zijn voor live viewing en herafspelen!

Om een video te bekijken over uw camera in te stellen voor cloudtoegang,
bezoekt u alstublieft www.amcrest.com/remotewebsetup
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EXTRA TOEGANGSMETHODES

LOKALE DESKTOPTOEGANG INSTELLEN

1

Met behulp van een pc of Mac, plaatst u de bijgeleverde cd en installeer de IP Config
software. Als alternatief kunt u het IP-Config software downloaden: www.amcrest.com/support

2

Open de IP Config-software en druk op de refresh-knop. De camera zal verschijnen in de
lijst met apparaten. Klik op het pictogram
om de camera te openen in uw webbrowser.
Zorg ervoor dat u gebruik maakt van Internet Explorer of Safari.

3
4
5

Log in op de camera met behulp van de standaard inloggegevens (gebruik admin voor
zowel de gebruikersnaam en wachtwoord). Als dit uw eerste keer is om in te loggen op het
apparaat, wordt u gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. Selecteer alstublieft een
wachtwoord van minstens 8 karakters lang en een dat een combinatie van hoofdletters,
kleine letters en cijfers bevat.
Download en installeer de Amcrest browser plugin om live-weergave in te schakelen, en
de camera is nu succesvol ingesteld voor live viewing en herafspelen!

6

Merk op dat het IP-adres veranderd kon zijn eens verbonden met WiFi. Gebruik de IP Config
tool om toegang te krijgen tot de camera met het geüpdatete IP-adres.

7

Na het configureren van de camera te verbinden met wifi, gebruik maken van de
P2P-Setup-methode op pagina 6 om de camera aan te sluiten via uw smartphone of tablet.

8

Voor snelle en eenvoudige toegang op afstand op uw PC of Mac, dan kunt u gebruik maken
van www.AmcrestView.com. Voor het opzetten van geavanceerde toegang op afstand via
UPnP / DDNS of Port Forwarding, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding die kan
worden geraadpleegd op www.amcrest.com/support

Om een video te bekijken over uw camera in te stellen voor cloudtoegang,
bezoekt u alstublieft www.amcrest.com/desktopsetup

Setup WiFi (optioneel), ga naar Setup> Network> Wi-Fi, dubbelklik op de lijn die uw
WiFi-netwerk toont. Voer indien nodig het wachtwoord van uw WiFi-netwerk. De camera
kan tot 2 minuten om verbinding te maken met het WiFi-netwerk. Klik op de knop Refresh
nadat het proces is voltooid. Zodra de camera met succes heeft verbonden met uw WiFi,
moet u het woord "Connected" in het groen scherm naast de naam van uw WiFi-netwerk
in het WiFi-netwerk informatie tafel onder de tafel WiFi List.
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PROBLEEMOPOLOSSING

INFORMATIE & LINKS

IK HEB ME PER ONGELUK
BUITENGESLOTEN UIT DE CAMERA.
Als een veiligheidsmaatregel, zal de Amcrest camera lock-out elke gebruiker die probeert in te loggen met een verkeerd
wachtwoord na een handvol opeenvolgende pogingen. Als u vindt dat u per ongeluk opgesloten jezelf, kunt u 5 minuten
wachten om weer in te loggen, of u kunt gewoon stekker uit het stopcontact. Indien u uw wachtwoord helemaal vergeten
bent, kunt u de camera resetten door het indrukken van de resetknop gedurende 15 seconden. De resetknop bevindt zich
ofwel aan de achterkant van de camera aan een vastzittende draad, ofwel binnenin de camera. Raadpleeg alstublieft de
handleiding van uw camera voor meer details.

HOE VERANDER IK MIJN
VIDEOSTREAM RESOLUTIE?
Op de Amcrest View app, is de live stream standaard Standard Resolution (niet HD) ingesteld om een snelle verbinding in
te schakelen. Om HD aan te zetten tikt u op het resolutie-icoon HD/
en nadien op het HD-icoon aan de rechterkant. Op
Desktop Access, is de standaard resolutie ingesteld op HD. Naar de live resolutie stream op de desktop-interface te
veranderen, klikt u op de Main Stream (hogere kwaliteit) of Sub Stream (lagere kwaliteit) toetsen aan de bovenkant
rechterkant. Op Amcrest Cloud, vind uw camera in de lijst met camera, klikt u op het potlood op de rechterkant van die rij,
selecteert u een resolutie uit de doos Quality dropdown, klik op Apply. Op AmcrestView.com, klikt u op het "S" naast de
naam van de camera om de stroom te veranderen in "M" (main stream).

Om contact op te nemen met onze klantenservice,
stuur een email naar support@amcrest.com
of bel USA Toll Free: (888) 212-7538
USA Direct : 713-893-8956
Canada: 437-888-0177
UK: 203-769-2757
Internationale bellers: +1-713-893-8956

Product ondersteuning

Amcrest View Pro App

Amcrest View Pro App
Eigenschappen

Om de Amcrest View Lite app voor Android te
downloaden, bezoek amcrest.com/androidviewpro
Om de Amcrest View Pro app voor iOS tr
downloaden, bezoek amcrest.com/iosviewpro

Om onze productondersteuningsvideo's
te bekijken, bezoek
amcrest.com/videos

Voor help bij het doorlopen van de
eigenschappen van de Amcrest View Pro
App, wordt u doorverwezen naar de
gebruikershandleiding of bezoekt u
amcrest.com/appwalkthrough

Om de Amcrest View Pro app voor Amazon te
downloaden, bezoek amcrest.com/amazonviewpro

IK HEB MIJN CAMERA ONDERSTEBOVEN GEMONTEERD,
HOE KAN IK MIJN CAMERA'S VIDEOSTREAM OMDRAAIEN ?
Om de cameras videostream om te draaien of te spiegelen tikt u op het omdraai/spiegelicoon in de app
. U kunt de
camera ook omdraaien/spiegelen via de Desktoptoegang. Als u zich eenmaal hebt aangemeld bij de camera, klikt u op
het tabblad Setup in de rechterbovenhoek, klik op het Camera menu aan de linkerkant, klik op het Configuration
menu-item. Op dit scherm, veranderen de Flip dropdown box tot 180°, dan veranderen de Mirror radio-knop op ON.
Veranderingen moet weerspiegelen in het voorbeeldvenster op het configuratiescherm. Als u tevreden bent, klikt u op
Save om uw instellingen op te slaan.
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Amcrest Cloud App
Om de Amcrest Cloud app voor Android te
downloaden, bezoek amcrest.com/androidcloud
Om de Amcrest Cloud app voor iOS te
downloaden, bezoek amcrest.com/ioscloud

Gebruikershandleiding
Om de WiFi Camera Gebruikershandleiding
te downloaden, bezoek
amcrest.com/wificameramanual
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LAAT ONS WETEN
WAT JE DENKT
We danken u oprecht voor uw aankoop en zijn toegewijd
om uw volledige tevredenheid te garanderen. Als u
niet helemaal tevreden bent om welke reden dan ook,
neem dan a.u.b. contact met ons op en we zullen er
alles aan doen om het goed te maken.
Als een jonge en groeiende onderneming zou het enorm veel voor ons betekenen als
u een eerlijk onlinerecensie over ons product en onze dienst zou kunnen schrijven.
Als uw ervaring minder dan geweldig was,
bel ons dan a.u.b. op 1-888-212-7538,
of zend ons een e-mail op support@amcrest.com
facebook.com/amcrest
twitter.com/amcrestsecurity

Eenvoudig. Betrouwbaar. Veilig.

