
Handleiding Wi-Fi Camera Indoor, Outdoor en Dome 
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Inhoud verpakking 
 
Indoor: 
1x Indoor Camera 
1x DC adapter 
1x Software op Cd-rom 
1x Camera standaard 
2x Schroeven + pluggen 
 
Outdoor: 
1x Outdoor camera 
1x DC adapter 
1x Software op CD-Rom 
1x Camera Standaard (gedemonteerd in de verpakking) 
3x Schroeven + pluggen 
1x Wi-Fi Antenne 
1x Imbus sleuteltje (nodig om de camera standaard weer in elkaar te demonteren) 
 
Dome: 
1x Dome Camera 
1x DC Adapter 
1x Software op CD-Rom 
2x Schroeven + Pluggen 
1x Wi-Fi Antenne 
 
 
  



1. Specificaties (Engels) 

Indoor 

 

Features 

System Security 
Supports three-level account, password, user authority 

management 

DDNS Free DDNS bounded  i.e., http://demo.vipcam.org 

P2P Configurable. Please read instructions in this manual 

Cell Phone View Supports  iPhone and Android smart  view. 

Lens Lens Type Glass Lens Standard : 3.6 mm 

Video 

Image Compression MJPEG 

Image Frame Rate 25fps(50Hz),30fps(60Hz) 

Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA) 

Flip Mirror Images Vertical / Horizontal 

Light Frequency 50Hz, 60Hz or Outdoor 

Video Parameters Brightness, Contrast 

Night Visibility 13 Φ5 IR LEDs, Night visibility up to 10 meters 

Audio 

Input / Output Built-in Microphone/Built-in Speaker 

Audio Compression ADPCM 

Audio Gain AGC 

Audio Interface Audio IN / Audio Out 

Pan/Tilt 

Rotation Angle Pan:270°,  Tilt: 90° 

Rotation Speed 10 Level PT Speed Optional, Speed Range 5-50°/ Second 

Preset Support 16 Preset Positions 

Network 

Ethernet One 10/100Mbps RJ-45 

Supported Protocol HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP etc. 

IP Mode Dynamic IP address, static IP address, PPPOE 

Online Visitor Support 4 visitors at the same time 

Wireless 
Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n 

Wireless Security WEP, WPA, WPA2 Encryption 

Others 

Product Type Cartoon Robot/ Indoor use 

Power DC5V 2A 

Working Temperature -10~50 °C 

Working Humidity 95% RH 

Size Item Size: 112mm x 98mm  (HxW) 

Weight N.W.: 290g       

Accessories Adaptar, CD (including manual), Bracket, Screw 

Alarm 
Alarm Detection Motion detection, Motion Detect Sensibility can be adjusted 

Alarm Action Support Email, FTP, etc. 

System Supported OS Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7 32Bit / Mac OS. 

 
  



Outdoor 
 

Features 

System Security 
Supports three-level account, password, user authority 

management 

DDNS Free DDNS bounded  i.e., http://demo.vipcam.org 

P2P Configurable. Please read instructions in this manual 

Cell Phone View Supports  iPhone and Android smart  view. 

Lens Lens Type Glass Lens Standard : 3.6 mm 

Video 

Image Compression MJPEG 

Image Frame Rate 25fps 

Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA) 

Flip Mirror Images Vertical / Horizontal 

Video Parameters Brightness, Contrast 

Night vision Night Visibility 36 Φ5 IR LEDs, Night visibility up to 20 meters 

Network 

Ethernet One 10/100Mbps RJ-45 

Supported Protocol HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP etc. 

IP Mode Dynamic IP address, static IP address 

Online Visitor Support 4 visitors at the same time 

Wireless 
Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n 

Wireless Security WEP, WPA, WPA2 Encryption 

Others 

Product Type Metal Gun type, waterproof outdoor use 

Power DC12V 1A 

Working Temperature -10~50 °C 

Working Humidity 95% RH 

Size Item Size: 112mm x 98mm  (HxW) 

Weight N.W.: 290g       

Accessories Adaptar, CD (including manual), Bracket, Screw 

Alarm 
Alarm Detection Motion detection, Motion Detect Sensibility can be adjusted 

Alarm Action Support Email, FTP, etc. 

System Supported OS Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7 32Bit / Mac OS. 

  



Dome 

Features System Security Supports three-level account, password, user authority management 

DDNS Configurable. Please read instructions in this manual 

Cell Phone View Support iPhone and Android cell phone view . 

Lens Lens Type Glass Lens Standard : 4-9 mm 

Zoom 3 Times Optical Zoom 

Video Image Compression MJPEG 

Image Frame Rate 15fps(VGA),30fps(QVGA) 

Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA) 

Flip Mirror Images Vertical / Horizontal 

Light Frequency 50Hz, 60Hz or Outdoor 

Video Parameters Brightness, Contrast 

Night Visibility 22 Φ5 IR LEDs, Night visibility up to 15 meters 

Filter Switch Built-in IR Cut with self-check function. Double optical filter automatic 

switch, no color deviation Indoor or Outdoor. 

Pan/Tilt Rotation Angle Pan:355°,  Tilt: 90° 

Rotation Speed Pan:5°- 50°/ Second        Tilt:5°-30°/second 

Preset Web Browser: 16 preset positions, CMS Software support 108 preset 

positions 

Network Ethernet One 10/100Mbps RJ-45 

Supported Protocol HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP etc. 

IP Mode Dynamic IP address, static IP address, PPPOE 

Online Visitor Support 4 visitors at the same time 

Wireless Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n 

Wireless Security WEP, WPA, WPA2 Encryption 

Others Product Type Metal Dome type / Waterproof Outdoor use 

Power DC12V  1A 

Working Temperature -10~50 °C 

Working Humidity 95% RH 

Size Item size: 220mm x 128mm x 230mm  (LxWxH) 

Weight N.W.: 1655g  

Accessories Adaptar, CD (including manual), Bracket, Screw 

Alarm Alarm Detection Motion detection ,Motion Detect Sensibility can be adjusted 

Alarm Action Support Email photo, FTP photo etc. 

System Supported OS Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7/Mac OS. 

Browser IE6.0, IE7.0, IE8.0, FireFox, Google or other standard browser 
 

  



1.2 Systeemeisen 

Besturingssysteem Windows XP/Vista/Windows 7 32-bit/Windows 7 64-bit/Windows 8 
CPU Minimaal 2.06GHZ 
Geheugen Minimaal 256MB 
Videokaart Minimaal 64MB 
Netwerkkaart Minimaal 10mbit 
Internet Explorer Minimaal 5.0 
Direct X 8.0 of hoger 

 

2. Instructies voor gebruik 
 
Opmerking voor installatie 
In deze handleiding worden 3 verschillende cameramodellen besproken. Sommige instructies gelden 
specifiek voor 1 model. Houd de camera bij de hand zodat u de instructies direct op kunt volgen. 
 

2.1 Installatie 
1. Sluit de camera aan op het lichtnet met behulp van de DC adapter. 
2. Sluit de camera aan op een router, modem of switch via een netwerk kabel (UTP kabel) 
 
Bij de Indoor en Dome versie brandt een groen lampje om aan te geven dat de camera stroom 
ontvangt en een geel lampje om aan te geven dat de camera verbonden is met een netwerk. De 
Outdoor camera beschikt niet over indicatielampjes. 
 

2.1.1 Windows:  

1. Plaats de bijgeleverde CD-rom in de CD-lade en sluit deze. De CD start automatisch op. Indien dit 
niet het geval is, kunt u de CD handmatig starten. 
 
Wij gaan er vanuit dat er op een bureaublad een snelkoppeling staat naar het scherm waar u de 
opslagstations kunt vinden.   
Kies voor Computer 

 
Dubbelklik de cd drive.  

 
De E: zou bij u een ander drive letter kunnen hebben 
Dubbel klik op English 

 
Dubbelklik op OCX Setup/oPlayer(een van deze 2 bestanden staan in de map, u hoeft er maar 1 te 
installeren) en volg de instructies 



 
Dubbelklik op Search Tool 

 
U kunt nu door naar Stap 2.2 
 

2.1.2 Mac OSX:  

Download de benodigde bestanden via de volgende link: 
 
http://tinyurl.com/mofyc2m 

 
Dit adres kunt u overnemen in uw browser. Download het bestand met de naam 
SearchTool.app / Contents / MacOS / SearchTool. Klik aan de rechterkant van het scherm op het 
pijltje wat naar beneden wijst en klik op ‘Download’. Open het bestand zodra de download voltooid 
is. 
 

2.2 Searchtool 
Dubbelklik op “Search Tool”. Als de camera goed is aangesloten zal de software het ip adres van de 
camera herkennen. Als bij “Network Card” uw netwerk waar ook de camera op aangesloten is 
vermeld staat, dan kunt u onder op “Find” klikken om de aangesloten camera’s te detecteren.  

 

http://tinyurl.com/mofyc2m


Volg de volgende stappen nauwkeurig op om de camera te configureren. 
 
Als de camera goed is aangesloten zal de camera verschijnen onder ‘Camera’s’ of ‘Equipments’ 
 
1. Klik op IPCAM. 
2. Druk op ‘Auto IP Setup’.  
3. Kies een HTTP port, deze mag alles zijn behalve 80. Als er een foutmelding komt kan het zijn dat de 
port al gebruikt wordt door een ander programma/systeem. Verander dan het port nummer. Wij 
raden aan een portnummer hoger dan 90 te gebruiken.

 
 
 
4. Als alle gegevens zijn ingevuld door ‘Auto IP Setup’, kunt u via de onderstaande stappen 
controleren of alles goed is gegaan. Mocht de ‘Auto IP Setup’ niet goed werken, kunt u via de 
onderstaande stappen handmatig de goede gegevens invullen. 
Kies een IP adres voor de camera. 
 

 
 
Belangrijk! Zorg ervoor dat de eerste 3 delen hetzelfde zijn als de cijfers van het IP 
adres/Gateway/DNS van uw computer. Het laatste deel mag u zelf kiezen. Het is aan te raden om een 
hoog cijfer te kiezen, zodat er geen IP adres conflicten ontstaan. 
 
Voorbeelden 
 
IP adresGateway/DNS 
Computer 

Behouden Voorbeeld IP adres voor camera 

192.168.2.1 192.168.2 192.168.2.99 
192.168.1.1 192.168.1 192.168.1.90 
10.1.1.1 10.1.1 10.1.1.99 

 
5.    Sub Mask/Gateway/Primary/Secondary DNS moet hetzelfde zijn als uw computer aangeeft. (let 
op Primary DNS is hetzelfde als de Secondary DNS) 

 
 
6. Druk op ‘Apply’ 



 
7. Vul in username: admin, bij password hoeft niets worden ingevuld. Druk op Yes.  
Opmerking: in een enkele geval kan het zijn dat de SearchTool alleen maar ?? laat zien. Druk in dat 
geval op de linker knop na het invullen van de username. 
 
 

2.3 Het gebruik van de camera 
 
Om te controleren of de camera goed geconfigureerd is, druk op ‘Open’ of kopieer het http-adres in 
de adresbalk van uw browser. Internet Explorer werkt het beste, maar ook andere browsers zijn te 
gebruiken. De camera kan minder functies hebben in andere browsers. 
 
Let op: uw http-adres kan verschillen van onderstaand voorbeeld. 
 

 
 
Er komt een inlogscherm, de standaard inlognaam is admin. Er zit standaard geen wachtwoord op.  
Klik op de link die overeenkomt met uw browser. (LET OP: bij IE moet u de ActiveX toestaan). 
De taal kunt u bovenaan in de blauwe balk veranderen. 
 
Deze beelden kunnen verschillen bij de camera modellen. In deze handleiding wordt de Indoor 
camera als voorbeeld gebruikt voor deze stap. 
 

Stap 2.3.1 Het beeld 
Op het moment dat u ingelogd bent op de camera en de browser heeft geselecteerd ziet u een beeld 
zoals in onderstaand scherm. 
 

 



Stap 2.3.2 Navigatie knoppen en functies 

 
Let op: Deze functies werken alleen op de Indoor en Dome modellen.  Bij de Outdoor camera hebben 
deze knoppen geen functie. 

Pijl omhoog Laat het beeld naar boven bewegen 

Pijl naar links Laat het beeld naar links bewegen 

Centreren Zet het beeld terug naar gecentreerde positie 

Pijl naar rechts Laat het beeld naar rechts bewegen 

Pijl naar beneden Laat het beeld naar beneden bewegen 

 

 Laat de camera op en neer bewegen  

 Laat de camera links en rechts bewegen. 

 Spiegelt de afbeelding verticaal  

Spiegelt de afbeelding horizontaal 

 Hiermee kunt u die IR indicator aan en uit zetten.  

 Voorgeprogrammeerde opties. Hierdoor kunt u met gemak een vooraf 
geïnstalleerde keuze gebruiken.  
 

Hiermee stelt u de resolutie en het aantal Hertz in. Hoe hoger de resolutie, 
hoe meer bandbreedte de camera nodig heeft om beelden te verzenden.  

Hiermee kunt u de helderheid en contrast instellen.  

 Hiermee deelt u het beeld op in verschillende vakken. Hiervoor dienen 
aanpassingen gedaan te worden in het configuratiemenu. Dit word uitgelegd in stap 2.3.3.1 
 

 Hiermee opent u het configuratiemenu. Deze word in stap 2.3.3 uitgelegd 
  



Stap 2.3.3 Configuratie 
 

Door op  te klikken komt u in het instellingsmenu van de camera terecht. Hier kunt u de 
volgende opties aanpassen. 
- Device information: Hier vindt u een informatie overzicht van de camera. 
- Alias Settings: Hier kunt u een naam geven aan uw camera. 
- Device Date & Time Settings: Hier kunt u de tijd en datum veranderen. 
- User Settings: Hier kunt u gebruikers instellen. U kunt de gebruikersnaam, wachtwoorden en groep 
aanpassen. Er word aangeraden deze instellingen aan te passen. 
 Er zijn 3 gebruikersrollen: 

Visitor: Gebruikers in deze groep kunnen alleen bezoeken en kunnen niks aanpassen. 
Operator: Gebruikers in deze groep kunnen de camera bedienen en helderheid e.d. 
aanpassen. Deze gebruikers kunnen niet in het instellingsmenu. 
Administrator: Deze gebruikers kunnen alles aanpassen. 
 

- Multi Device Settings: Hier kunt u extra camera’s toevoegen aan de software. 
- Basic Network Settings: Hier staan de basis instellingen van uw netwerk. 
- Wireless LAN Settings: Hier kunt u de draadloze verbinding instellen.  
- UPnP Settings: Deze moet aangevinkt zijn om via een ander netwerk contact met de camera te 
maken. 
- DDNS Service Settings: Hier kunt u een DDNS verbinding maken.  
- Mail Service Service: Hier kunt u kiezen naar welk adres de camera een mail moet zenden als er een 
alarm is. 
- FTP Service Settings: Hier kunt u een FTP verbinding instellen. 
- Alarm Service Settings: Hier kunt u het bewegingsdetectie alarm van de camera instellen.  
- PTZ Settings: Hier kunt u de parameters van het bewegen van de camera aanpassen. 
- Local record path: Hier kunt u instellen waar de camera de videobeelden kan opslaan en hoe 
groot/hoe lang de beelden mogen zijn. 
- Upgrade Device Firmware: Als u een nieuwe firmware heeft voor het apparaat kunt het hier 
updaten. Hier kunt u ook de camera naar fabrieksinstelling zetten en opnieuw laten opstarten. 
- Alarm Log: Hier staat een logboek van alle alarmen die de camera heeft gedetecteerd. 
 
  



Stap 2.3.3.1 Multi device Settings 

Op deze pagina kunt u instellen hoeveel camera’s u wilt zien.  

Vul alle gegevens in van de additionele camera’s. In bovenstaand voorbeeld is een 2e camera 
toegevoegd:  
Host : Dit is het ip adres van de 2de camera.  
http port: Dit is de port van de 2de camera 
User: dit is de gebruikersnaam die u gebruikt om in de camera in te loggen 
Password: wachtwoord van de 2de camera om in te loggen 
 
Vervolgens klikt u op Add en daarna op submit.  
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd zou u in het scherm met de beelden de 2de camera kunnen 
bekijken. Blijft het beeld zwart dan zijn de gegevens niet juist of de camera is offline. 
  



Stap 2.3.3.2 Wireless LAN settings 

U kunt de camera verbinden via een draadloos netwerk. Dit doet u op de volgende manier. 
1. Druk in het instellingsmenu op Wireless LAN Settings. 

 
2. Klik op ‘Scan’ bij Wireless Network List. 
 
3. Selecteer uw netwerk in de lijst. 
 
4. Selecteer de juiste beveiliging. 
 
5. Vul uw netwerkwachtwoord in. 
 
6. Druk op ‘Submit’ 
 
Uw camera zal zichzelf opnieuw opstarten. Verwijder tijdens het opnieuw opstarten de 
netwerkkabel. Hierna zal de camera werken op het draadloze netwerk. 
 
U kunt ook alle gegevens handmatig invoeren, als uw netwerk niet verschijnt in de Network List. 

 

Stap 2.3.3.3 Mail service Settings 

Bij het activeren van het alarm (zie ook hoofdstuk 2.3.3.4 Alarm Service Settings) kan de camera 
beelden doorsturen naar een door u opgegeven mailadres.  Onder ‘Mail Service Settings’ kunt u de 
instellingen aanpassen. 



 
 
Sender: Hier vult u een bestaand e-mail adres in. 
SMTP Server: Hier vult u de SMTP server die bij uw email hoort. U kunt ook uit een aantal kiezen bij 
‘Please Select’. Als die van u er niet bijstaat, kunt u de SMTP server handmatig invullen. 
SMTP Port:Hier vult u de juist SMTP port in (deze krijgt u van de provider). 
Need Authentication: Dit vinkt u aan als er een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn voor het 
mail adres (dit is meestal het geval). 
SSL: Als uw mail adres SSL ondersteund kunt u dit hier selecteren. 
SMTP User: Hier vult u uw gebruikersnaam in voor het mail adres. 
SMTP Password: Hier vult u het wachtwoord in voor uw mail adres. 
Reciever 1 – 4: Hier kunt u de mail adres(sen) invullen voor de ontvanger(s) van de mails. 
 
Als u de gegevens heeft ingevuld kunt u op ‘Test’ drukken om te zien of het allemaal werkt. Als de 
test ‘Succesful’ is dan kunt u op ‘Submit’ drukken. 
  



Stap 2.3.3.4 Alarm Service Settings 

 
De camera heeft de mogelijkheid om een alarm in te stellen als er beweging wordt geconstateerd. 
Dit doet u door naar de ‘Alarm Service Settings’ te gaan in het configuratiescherm van de camera. 

 
 
Bij ‘Motion Detect Armed’ kunt u het alarm aan/uit zetten. Bij ‘Motion Detect Sensibility’ kunt u de 
gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen. Hoe lager het nummer, hoe hoger de 
gevoeligheid. 
De ‘Alarm Input Armed’ en’ IO Linkage on Alarm’ zijn van belang als u een extern alarm aansluit op de 
4 pins alarm opening achterop de camera. 
‘Send Mail on Alarm’ zorgt ervoor dat de camera een mail stuurt naar het email adres wat is 
ingesteld bij ‘Mail Service Settings’ als er een alarm afgaat. Ook worden de beelden dan toegevoegd 
aan de mail. 
‘Upload Image on Alarm’ stuurt de beelden het FTP adres als dat is ingesteld bij ‘FTP Service Settings’. 
Bij ‘Scheduler’ kunt u instellen wanneer u wilt dat het alarm actief is. Bijvoorbeeld alleen buiten 
kantoor uren. 
 

Stap 2.3.3.5 Het bereiken van de camera 

 
U kunt uw camera op verschillende manieren bereiken van buiten uw netwerk. Dit kan via: 
Het WAN IP adres en poort. Stap 2.3.3.6 
De DDNS service. Stap 2.3.3.7 
 

Stap 2.3.3.6 Port forwarding 

In deze handleiding worden een aantal voorbeelden gegeven. Mocht u niet uit deze stappen komen, 
dan, is het aan te raden een netwerkbeheerder/Computer expert bij te halen.  
 



Indien u gebruik maakt van een router en de mogelijkheid wilt hebben om ook toegang te krijgen tot 
de camera vanuit andere netwerken gebruikmakend van het WAN IP adres, dan dient u de goede 
poorten open te zetten in uw router. Anders zal uw router elke verbinding vanuit andere netwerken 
tegen houden. 
 
Let op: Als de camera achter meerdere beveiligde verbindingen hangt dan dient in de meeste 
gevallen de port forwarding ook gedaan te worden op de andere apparaten. Denkt u hierbij aan een 
beveiligd modem met daarachter een router en daarna de camera. 
 
Om op het configuratiescherm van uw router te komen vult u het IP adres van uw standaard gateway 
in in de adresbalk van uw internetbrowser. Elke router is net weer iets anders, dus zullen in deze 
handleiding 2 grote merken aan bod komen. Uw router kan dus iets anders eruit zien, maar de 
stappen blijven hetzelfde. 
 
Voor meer informatie voor uw router kunt u kijken op: 
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm Hier kunt u uw router 
opzoeken en krijgt u een stap voor stap handleiding. 
 
TP-Link 
1. Log in op de router 
2. Klik op ‘Forwarding’ en dan op ‘Virtual Servers’ 
3. Druk op ‘Add New’ en vul de volgende gegevens in. 
Service port: De HTTP port die u heeft gekozen.  
IP Address: Het IP adres wat u heeft gekozen voor uw camera.  
Protocol: dit dient op ‘ALL’ staan. 
Let op: de rest van de opties niet veranderen! 
 
Belkin 
1. Log in op de router 
2. Druk op ‘Virtual Servers’ onder het kopje ‘Firewall’ 
 

 
3. Vul bij de ‘Description’ IPCAM in. 
4. Vul bij de ‘Inbound port’ de port in die u gekozen heeft voor de camera.  
5. Vul bij ‘Type’ ‘Both’ in. 
6. Vul bij ‘Private IP address’ het IP adres in die u gekozen heeft voor de camera.  

http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm


7. Vul bij ‘Private port’ de port in die u gekozen heeft. 
8. Druk op ‘Apply Changes’. 
 
U moet nu het WAN IP adres te weten komen, zodat u vanuit elk netwerk contact kan maken. U doet 
dat via de volgende stappen 
 
1. Ga naar de hoofdpagina van uw router en noteer het ‘WAN IP address’. Of ga naar een website als 
whatsmyip.com om aan uw WAN IP adres te komen. 
2. Vul het WAN IP adres + het poort nummer in in de adresbalk van uw browser. Dus bijvoorbeeld 
116.25.51.115:93. 
(LET OP: de HTTP poort komt altijd na het IP adres en na een dubbele punt). 
3. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord (standaard: admin en geen wachtwoord) en u kunt 
gebruik maken van de camera. 
 

Stap 2.3.3.7 DDNS Service 

De fabrikant levert een DDNS adres bij de camera.  U kunt de volgende stappen volgen om via het 
DDNS contact te maken met uw camera. 
1. Ga naar de ‘DDNS Service Settings in de instellingen van uw camera 
2. Selecteer bij ‘DDNS Service’: vipcam.org 
3. Vul bij ‘DDNS User’ de letter en de getallen die bij Remote Addres op de sticker onder de camera 
staat. In dit voorbeeld X1129 
4. Bij DDNS Password vult u het Password in dat op de sticker onderaan de camera staat, in dit 
voorbeeld 047951. 
 

Om naar de DDNS site te gaan vult u het ´Remote Address´ in in 
de adresbalk van uw browser. In dit voorbeeld is dat 
http://x1129.vipcam.org. Er zal dan om een wachtwoord worden 
gevraagd, deze staat eronder. In dit voorbeeld is het 
wachtwoord dus 047951. 
 
 
 

 
U kunt ook zelf een ander DDNS Domein aanmaken. Hiervoor volgt u de volgende stappen op. 
 
1. Ga naar een website waar u een DDNS Domein kunt aanmaken, zoals dyndns.com. En maak een 
nieuw account aan en een Domein. 
2.  Ga naar het instellingsmenu van de camera en selecteer de goede DDNS server en vul alle 
gegevens in. Druk hierna op ‘Submit’ en laat de camera opnieuw opstarten. 
3. Check in het instellingsmenu bij ‘Device Info’ of de DDNS service en de UPnP op ‘Succeed’ staan.  
Mocht dit niet zo zijn, verander de HTTP port in de ‘Basic Network Settings’. 
4. Vul het Domein naam in in de adresbalk van uw browser. 
Hiermee kunt u de camera gemakkelijk benaderen zonder moeilijke portforwards te maken.  
 
Let op: DDNS services zijn externe services en worden niet beheerd door de fabrikant van deze 
camera.  
 
  

http://x1129.vipcam.org/


Stap 2.3.3.8 FTP Service settings 

Op deze pagina kunt u een FTP server instellen om bestanden naar te uploaden.  
Dit kan een externe server, NAS of zelfs een externe harde schijf zijn zolang er maar een FTP server 
naar verwijst.  
 

 
FTP Server: Het adres van de FTP server. Mocht het in hetzelfde netwerk zijn dan kunt u het internet 
IP adres gebruiken. Staat de server niet in het zelfde netwerk dan dient u het WAN IP adres te 
gebruiken. 
Controleer bij het gebruik van een nieuwe server de port van de FTP server openstaat. In de meeste 
netwerken staat port 21 al open maar het kan zijn dat het dicht staat of er een andere port word 
gebruikt. 
FTP Port: De port waar de FTP server naar luistert. Standaard is dit 21 en deze staat in de meeste 
netwerken open. Mocht het toch zo zijn dat uw FTP server een andere port gebruikt dan dient u deze 
aan te passen. 
FTP User: Dit is de gebruikersnaam van uw FTP server. Mocht u een onbeveiligde FTP server hebben 
dan kunt u dit veld leeg laten. 
FTP Password: Dit is het wachtwoord dat de FTP server gebruikt. Mocht u een onbeveiligde FTP 
server gebruiken dan kunt u dit veld leeg laten. 
Upload interval: Zet deze naar een getal hoger dan 0 indien u wilt dat foto’s geupload worden.  
Wij raden aan een interval te kiezen tussen de 2 a 4 seconden aan. Dit is echter afhankelijk van de 
ruimte waar u de camera voor gebruikt.  

 

Stap 2.3.3.9 verbinding maken via een app 

 
U kunt uw camera via een IP camera viewer bereiken. Er zijn diverse (gratis) apps beschikbaar. In 
deze handleiding bespreken wij een aantal voorbeelden. 
  



 
Voorbeelden van apps 
- iPhone/iPad: iCamviewer   - Android: IPcam viewer basic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze apps moet u het goede IP adres invullen en de poort. Deze heeft u allemaal ingevuld in de 
search tool . Let op: Via deze manier dient u wel de poorten op de juiste manier open te zetten.  
 
Er zijn meerdere apps die ook QR code ondersteuning hebben. Deze apps werken veelal op dezelfde 
manier. Lees altijd zorgvuldig de instructies die worden geleverd bij een applicatie. 
 
LET OP: zorg ervoor dat u het WAN IP adres invult in het programma, want dan kunt u vanuit elk 
netwerk contact maken met de camera.  
 
 
  



3. Bereik via Internet Explorer 
Als u de camera bereikt via de Internet Explorer heeft u de meeste mogelijkheden om uw camera te 
bedienen. U kunt de camera bereiken door de ActiveX Mode te kiezen in de Internet Explorer. Het is 
mogelijk dat u de eerste keer het onderstaande scherm krijgt. 
 

 
 
Let op: Mocht er geen ‘live video’ zijn nadat u het Active X programma heeft ingeschakeld, controleer 
dan de beveiligingsinstellingen in Internet Explorer: 
 
1. Sluit de ‘Firewall’ van uw computer 
2. Pas de Active X instellingen aan. “IE” Brouwser> “TOOL”>Internet Opties”>“Beveiliging”> “Custom 
Level”> “ActiveX Control en plugins”. Zet nu alle Active X opties op “toepassen” of “enable”. 
3. In het bijzonder: 
- Download unsigned Active X controls 
- Initializeer en script Active X controls die als onveilig zijn gemerkt. 
- “Run Active X controls en plug-ins” 
4. Klik op “Ok” 
 



 

 
  



4. Bevestiging van de camera 
Na configuratie van de camera kunt u deze ophangen aan de muur of het plafond.  

 
 

5. Hulp bij problemen 
 
1.  Als ik de camera instel op Wi-Fi krijgt hij geen verbinding meer en zie ik hem niet meer in de 
search tool. 
 
De camera word bij het instellen niet automatisch goed gezet op de juiste beveiliging + encryptie. (zie 
stap 2.3.3.2) Wij raden aan om de instellingen van de router te controleren. Controleer tevens de 
WiFi instellingen via een telefoon/tablet of notebook. Deze zouden wel de juiste beveiliging en 
encryptie hebben, pas deze instellingen. Haal bij het ‘aftellen’de netwerkkabel er al uit.  
De camera verschijnt na 2 minuten weer in de search tool. Mocht dat niet zo zijn, start dan de search 
tool opnieuw. 
 
2. Sommigen stappen die beschreven staan kan ik niet uitvoeren. Ik beschik bijvoorbeeld niet over 
een FTP Server. 
Niet alle stappen zijn van toepassing voor iedereen. De camera zal niet stoppen met functioneren als 
u sommige stappen overslaat. Deze staan er als referentie voor de gebruikers die dit wel nodig 
hebben. 
 
3. Sommige kleuren worden niet goed weergegeven. 
A: De Indoor en Outdoor camera hebben geen IR Cut filter. Dit betekent dat sommigen kleuren niet 
overkomen zoals ze in het echt zijn. De Dome beschikt wel over een IR Cut  filter. 
 
4. Mijn Outdoor/Dome heeft aansluitingen die ik graag weggewerkt wil hebben, wat zijn de beste 
oplossingen?  

1. De kortste weg is een gat in de muur. U kunt de Dome versie tevens aansluiten op een PoE 
verbinding (Power of Ethernet) Hier dient u wel een geschikte Router of Switch voor te 
hebben 

2. Leg een kabelomleg aan. Zorg er altijd voor dat u via een gespecialiseerde elektronica winkel 
de juiste kabel aanschaft. Wij raden aan de camera op een hoge positie te hangen en het las 
doosje te dichten. Dit maakt het voor potentiële inbrekers lastiger de camera 
gebruiksonklaar te maken. 
 



Let op: kabels afknippen raden wij niet aan! De stroom loopt namelijk over de dikste kabel. Bij het 
afknippen van de kabels vervalt de garantie.  
 
5.  Ik heb geen vaste computer/laptop, hoe stel ik de camera in? 
U kunt de camera waarschijnlijk wel instellen maar het IP adres en poorten achterhalen worden 
hierdoor moeilijk. Wij raden aan om een laptop te leen te vragen om hem toch nog in te stellen of de 
camera in te stellen met behulp van een computerexpert/netwerkbeheerder. 
 
Wij kunnen geen ondersteuning bieden voor het instellen van de camera via een tablet/telefoon. 
 
6. Mijn scherm blijft zwart in Internet Explorer. 
Als u de camera voor de eerste keer of na een herinstallatie van windows gebruikt raden wij aan om 
stap: 3.0 goed door te lopen.  
Bij twijfel kunt u het adres+port kopiëren naar een andere browser, zoals Google Chrome. Deze 
vereist namelijk geen plugin.  Ziet u in Chrome wel beelden? Dan is er vermoedelijk iets niet goed in 
de instellingen van de OCX/oPlayer setup of in de activeX plugin voor Internet Explorer. Het 
herinstalleren van deze programma’s en de handleiding nauwgezet volgen zou dit probleem moeten 
verhelpen. 
Ziet u in een andere browser ook zwarte beelden? Neem dan contact op met de supportafdeling. 
 
7. Kan ik de camera gebruiken op een PoE (Power over Ethernet) verbinding? (zonder DC adapter) 
Bij de Indoor en Outdoor is dit niet mogelijk. Bij de Dome kan dit wel. Zie ook vraag 4 uit deze sectie. 
 
8. De inhoud van mijn pakket blijkt niet te kloppen.  
Neem contact op met de Supportafdeling. Houd uw bestelgegevens bij de hand. 
 


