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1 PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze Alecto IP-camera is een beveiligingsmonitor, geschikt voor gebruik 
binnenshuis. Een veel gebruikte toepassing is het bewaken van woonkamer 
of garage maar ook voor het observeren van baby’s en kleine kinderen of 
huisdieren. 
Via UTP kabel of Wi-Fi wordt het signaal van de camera verzonden naar uw 
internetmodem.
Met behulp van een tablet of smartphone kunt u naar het beeld van de camera 
kijken.
Via ons Real Plug & Play systeem en de UID-code (Unique IDentification) is het 
heel eenvoudig om verbinding te krijgen met de camera via onze app. De app 
is verkrijgbaar voor iOS en Android. De app kan worden gedownload via de app 
store of play store. Zie de gebruiksaanwijzing van de AlectoCam app voor 
een snelle aanmelding en/of meer informatie (www.alectosecurity.com). Na 
de eerste instelling kan ook via het GSM internet of externe wifi verbindingen 
worden gekeken naar het camera beeld.

De camera is voorzien van nachtverlichting waardoor in een donkere omgeving 
objecten, die zich binnen 5 meter van de camera bevinden, duidelijk verlicht 
worden. Omdat de nachtverlichting bestaat uit Infrarood verlichting is deze door 
mensen niet te zien maar voor de camera genoeg licht geeft om beelden te 
tonen. Deze beelden zijn wel in zwart/wit.

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.



2 AANMELDEN
2.1  AANMELDEN CAMERA AAN ROUTER.

1. Micro DS kaart slot
2. Microfoon
3. Lens
4. Infrarood LEDs

2.2  INSTALLEER DE ALECTOCAM+ APP OP UW SMARTPHONE OF TABLET.
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5. Reset
6. WPS
7. UTP LAN aansluiting
8. Luidspreker
9. Externe Audio
10. Adapter aansluiting 7
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ANDROID:

Ga naar de Play Store. 
Zoek naar  AlectoCam

Installeer de volgende APP:

IOS:

Ga naar de App Store. 
Zoek naar  AlectoCam

Installeer de volgende APP:



2.3  AANSLUITEN CAMERA.

Sluit de camera met meegeleverde UTP-kabel aan op uw internet router. 
Sluit daarna de meegeleverde adapter aan op de camera aan en sluit de adapter 
aan op het 230V lichtnet.

De camera zal nu opstarten. Dit duurt 30 tot 60 seconden. De camera geeft dit 
aan door in het Engels de status te vertellen.

Als de camera goed is aangemeld op het router, start dan de AlectoCAM app op 
uw smartphone of tablet. Zorg ervoor dat de camera en de smartphone of tablet 
op het zelfde netwerk is aangesloten. Let erop dat bij gebruik van een router met 
2.4 Ghz en 5 Ghz Wifi de smartphone of tablet is aangemeld op de 2.4 Ghz. Het 
kan anders voorkomen dat de camera niet wordt gevonden. De camera werkt 
alleen op 2.4 Ghz. 

Methode 1:
Druk op + in het openingsscherm van de AlectoCAM app om een camera toe te 
voegen.
Druk daarna op LAN zoeken bij het popup scherm.
Er verschijnt nu de UID code van Camera met het IP adres. Kies deze UID code 
of de juiste als er meerdere camera’s in het netwerk zijn aangesloten.

Het Scherm “apparaat toevoegen” verschijnt
Geef nu het wachtwoord van de camera in. Standaard is het wachtwoord 
“admin”. en druk op het ok vinkje.
Wijzig dit wachtwoord als de camera correct is aangemeld .

Als het beeld verschijnt is de camera correct aangemeld. Druk dan op camera 
instellingen en kies voor wijzig wachtwoord om een eigen uniek wachtwoord 
toe te kennen aan de camera. Dit is noodzakelijk voor een veilig gebruik van de 
camera.



Methode 2:
Druk op + in het openingsscherm van de AlectoCAM app om een camera toe te 
voegen.
Druk daarna op QR-Code.
De scanner van de smartphone of tablet (afhankelijk of deze wordt ondersteund)
start op. Scan nu de QR-code welke op de camera is aangebracht. 
Het scherm camera toevoegen verschijnt. Geef hier het wachtwoord van de 
camera in (“admin”). 
Druk nu op ok. 

Het kan voorkomen dat de camera van de smartphone of tablet de QR-code niet 
kan lezen. Druk dan onder op het scherm op “Kan QR-code niet gebruiken”. Vul 
bij UID de UID code in die op het QR-code stickertje staat in. Geef daarna het 
wachtwoord “admin” in.

Als het beeld verschijnt is de camera correct aangemeld. Druk dan op camera 
instellingen en kies voor wijzig wachtwoord om een eigen uniek wachtwoord toe te 
kennen aan de camera. Dit is noodzakelijk voor een veilig gebruik van de camera.

Note: De keuze SmartConfig wordt door nagenoeg geen enkele router in Europa 
ondersteund en heeft dus geen werking.

2.4  AANMELDEN OP HET WIFI-NETWERK.

Om de camera draadloos op het wifi netwerk te laten werken dienen we de 
camera eerst op uw wifi netwerk aan te melden. 
Druk op de geavanceerde instellingen ( )in de app.
Ga naar het Wifi-instelling. Druk op deze knop.
De wifi band wordt nu gescant, en de beschikbare SSID namen verschijnen. Kies 
nu uw eigen netwerk en klik hierop. Geef nu het wachtwoord van het wifi-netwerk 
in en druk op ok en druk in het volgende scherm ook op ok.
Of
Via WPS knop (Uw router dient dit te ondersteunen). Druk op de WPS knop van 
de camera voor minimaal 3 seconden. Druk daarna 1-3 seconden op de WPS 
knop van uw router. De camera maakt nu automatisch contact met de router.



Maak de camera nu spanningsloos en verwijder de UTP-netwerkkabel, en sluit 
de camera opnieuw aan op het lichtnet.
Via spraak chip geeft de camera aan wanneer deze gereed is en verbonden is 
met het netwerk.

3. CAMERA OP VASTE PLAATS MONTEREN.
De camera kan op een vaste wand worden gemonteerd.

Attentie: Zorg ervoor dat de camera al is aangemeld op het wifi netwerk. Als de 
camera na het monteren wordt aangesloten op het lichtnet zal deze opnieuw 
verbinding maken met het netwerk. Als er een bedraden netwerkverbinding kan 
worden gemaakt nadat de camera is geplaatst is dit niet nodig.
 
Onder de voet van de camera zit een bevestigingsplaat om de camera te kunnen 
monteren. Op het voetje staat de tekst open. Aan de onderkant kan met een 
klein schroevendraaiertje de metalen plaat uit de voet worden gewipt.

Plaats de voet op een platte harde ondergrond en schroef de plaat met de bolle 
kant van voetjes naar de ondergrond met schroefjes vast. Klik daarna de camera 
vast op de voet. Steek eerst de zijde zonder inkeping vast en daar de rest (in 
tegenovergestelde richting als bij het losklikken) totdat de camera vast zit.



4 RESETTEN.
Als het niet meer mogelijk is om contact met de camera te krijgen, en het 
niet meer de achterhalen is wat het IP adres of eventueel poort nummer niet 
meer overeenkomt kan de camera van buitenaf worden gereset naar de 
fabrieksinstellingen.
De Camera wordt dan op DHCP gezet. 
Aan de kabel van de camera zit hiervoor een reset knopje. Druk op dit knopje als 
de camera is opgestart en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt.
De camera is dan alleen nog te bereiken via de UTP netwerkingang. Sluit de 
camera via een UTP kabel aan op uw router. Volg nu het aanmeld proces zie 2.3.
 
5 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

5.1 ALGEMEEN
• Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
• Plaats of gebruik de adapter nooit in een natte of vochtige ruimte of 

omgeving.
• 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.



5.2 INSTALLATIE
• Het aansluitsnoer alleen aansluiten of los nemen als de adapter uit het 

stopcontact is genomen.
• Installeer de camera niet tijdens een onweersbui.
• Raak geen ongeïsoleerde snoeren aan tenzij de stekker of adapter zijn 

losgekoppeld van het lichtnet.

5.3 ONDERHOUD
• Reinig de camera uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen 

chemische  reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dient de adapter 
losgekoppeld te worden.

5.4 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 seconden 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 voorkomen dat het beeld gaat knipperen. Verhoog of verlaag het 
omgevingslicht om dit op te lossen

• Als u hierna nog steeds geen beeld heeft, neem dan contact op met de 
servicedienst van Alecto op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

5.5 VERTRAGING IN BEELD
• Door codering en decodering van het beeld treed er enige vertraging op 

in het signaal. Door wisselende bandbreedte via internet kan de beeld 
kwaliteit wisselen. Stel eventueel een lagere resolutie in.

• Er zijn instellingen als deze worden gewijzigd start de camera opnieuw op. 
Het duurt dan enige tijd (maximaal 2 minuten) voordat er weer beeld is.



5.6 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.

5.7 MILIEU EN AFDANKEN
• De verpakking van deze camera kunt u gedeeltelijk als oud papier 

inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, 
het apparaat adequaat verpakt kan worden.

• Wordt de camera vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier of 
milieustraat; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

6 VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De Alecto Camera  voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen 
zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van 
conformiteit is beschikbaar op de website 
www.alecto.nl



7. SPECIFICATIONS CAMERA

Image Sensor  1/4” Color CMOS sensor
Display Resolution  1280 x 720 Pixels (1000K Pixels, i.e. 1.0 Megapixel)
Lens   3.6mm
Mini. Illumination  0.5 Lux
Viewing Angle  90 Degree
Input   Built-in microphone
Output   Built-in speaker
Audio Compressioin ADPCM
Image Compression H.264, MJPEG
Image Frame Rate  30fps (VGA), 30fps (QVGA)
Resolution  1280x720 (VGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
Flip Mirror Images  Vertical / Horizontal
Light Freqeuncy  50Hz,  60Hz,  Oudoor 
Video Parameters  Brightness, Saturation, Contrast, Hue
Ethernet interface  Build in 10/100Mbps, Auto MDI/MDIX, RJ-45
Supported Protocol  TCP/IP, HTTP DNS DHCP PPPoE SMTP FTP SSL  
   TFTP NTP ARP/RARP NFS RTSP RTP RTCP  
Compress rate level  128Kbps~4Mbps
Wireless Standard  IEEE 802.11b/g/n
Frequentie range  2412-2472 MHz
Transmitted power  19.27 dBm EIRP
Date Rate  802.11b: 11Mbps (max), 80211g: 54Mbps (max.),  
   802.11n: 150Mbps (max.)
Wireless Securtiy  WEP & WPA WPA2 Encryption
Pan/tilt Angle  Not supported
Infrared Light  12 IR LEDs, Night visibility up to 5 meters
Alarm Input / Output Not supported
TF/SD card  External up to 32GB
Power Supply  DC 5 V/2.0A  (adapter)
Power Consumption 6 Watts (Max.)
Operate Temper.  0˚ ~ 55˚C  (14˚F ~ 131˚F)
Operating Humidity  20% ~ 85% non-condensing
Storage Temper.  -10˚C ~ 60˚  (14˚F ~ 140˚F)
Operating Humidity  0% ~ 90% non-condensing
Certification   CE, FCC, RoHS



8 GARANTIE
Op deze IP camera heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. 
Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten 
ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke 
beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze 
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, bekijk dan de 
laatste versie van deze gebruiksaanwijzing via internet. (www.alecto.nl) of 
raadpleeg de leverancier van deze camera of de serviceafdeling van Alecto op 
telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, 
foutieve installatie van firmware, gebruik van niet originele onderdelen 
of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, 
overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of 
reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte 
verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de 
aankoopbon. 
Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere 
aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
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