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 Specificaties  
- Beeldsensor: 1/3.2” CMOS, 2 MP
- Videoresolutie 320x240, 640x480, 1280x720 (H.264)
- Digitale zoom: x2
- Rotatie: horizontaal (-175° / +175°), verticaal (0° / 110°)
- Focaal: 3,8mm, Diafragma: F2.2
- 6 infrarood LED-lampjes voor zicht ‘s nachts (max. 8 m)
- Zichtbereik: Horizontaal: 57° / Verticaal: 31° / Diagonaal: 66°
- Vernieuwingsfrequentie: tot 25 beelden/sec.
- Processor: 580MHz, DRAM: 128MB, Flash: 16MB 
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
- Ingebouwde microfoon en luidspreker 
- Audiocompressie: G.711, PCM, AAC
- Afmetingen: 107,9 x 107,9 x 116,8 mm
- Gewicht: 280 g
- Gebruiksvoorwaarden: 0°C tot 40°C (vochtigheid: 20%~80%, niet condense-

rend)
- Voeding: 5V 2A, 110~240V/ DC-aansluiting
- Compatibel met smartphones met iOS en Android / Tablets / PC / Mac

LED-lampje
Microphone 
[Microfoon]

Reset-knop

Luidspreker

 Inhoud van de verpakking
- ES-CAM4A x1
- Montagesteun x1
- AC-adapter x1
- Gebruikershandleiding x1
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Android- en iOS-apps  

Download vóór het gebruik van de ES-
CAM4A de app iSecurity+ in de App Store of 
via Google Play. 

De camera aansluiten  
Sluit de AC-adapter aan op de ES-CAM4A en op het stopcontact.

Let op: de camera nooit met de hand omhoog, omlaag, naar links of naar 
rechts draaien. Hierdoor kunt u de camera beschadigen.

Initialisatie van de configuratie   

Twee minuten na het aansluiten van 
de ES-CAM4A, draait de camera en 
begint het LED-lampje afwisselend 
groen en oranje te knipperen. Dit 
betekent dat de camera zich nu in de 
verbindingsmodus bevindt.
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Uw smartphone verbinden met de camera 

iOS Android

Ga naar de Wi-Fi-
instellingen van 
uw smartphone en 
kies het netwerk 
"ES-CAM4A XXXX" 
(de laatste 4 cijfers 
staan voor de 
laatste 4 cijfers van 
de MAC ID achter 
op de camera).

De app iSecurity+ starten 

iOS Android Nadat verbinding 
is gemaakt (na 
ongeveer 30 
seconden) opent 
u iSecurity+. 
iSecurity+ 
detecteert 
de camera 
automatisch.
Kies 'Yes' [Ja] om 
de configuratie 
van de camera te 
starten.
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Configuratie van de camera   

1

Kies "Continue" 
[Doorgaan] en volg 
de instructies van de 
installatie-assistent.

iOS Android

2

Voorbeeldweerga-
ve van de camera
Wat de camera 
waarneemt, wordt 
weergegeven op de 
interface: de camera 
is verbonden.

Kies "Connect 
camera to Internet" 
[Camera verbinden 
met het internet].

iOS Android
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Verbinding van de camera met het internet

1

Kies het Wi-Fi-net-
werk waarmee de 
camera verbinding 
moet maken 
(ADSL-modem, 
router, enz...).

iOS Android

2

Voer het 
wachtwoord in 
van het gekozen 
Wi-Fi-netwerk en 
druk op "Continue" 
[Doorgaan]".

Opmerking
Het kan enkele 
minuten duren 
voordat de camera 
verbinding heeft 
gemaakt met het 
internet.

iOS Android
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Verbinding met iSecurity+   

1

Maak een iSecurity+ 
account aan door de 
velden in te vullen.

iOS Android

2

Voer uw iSecurity+ 
gebruikersnaam en 
wachtwoord in om in 
te loggen.

iOS Android
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Het profiel van de camera maken   

Kies een naam en 
een omschrijving 
voor de camera en 
druk op "Continue" 
[Doorgaan].

Opmerking
De registratie van 
de camera op de 
iSecurity+ server 
duurt slechts enkele 
seconden.

iOS Android

Voltooien van de installatie   

U kunt uw Android- 
of iOS-smartphone/
tablet gebruiken 
voor toegang tot 
de camera via een 
internetverbinding.

iOS Android
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Om verbinding te maken met een andere smartphone drukt u één maal op 
de reset-knop achter op de camera. Het LED-lampje aan de voorkant van de 
camera knippert afwisselend groen en oranje. U kunt het proces nu opnieuw 
beginnen vanaf pagina 4 “Uw smartphone verbinden met de camera”.

Opmerking
Wanneer u onbedoeld op de reset-knop achter op de camera heeft gedrukt en 
u geen verbinding wilt maken met een andere smartphone, druk dan nogmaals 
op de reset-knop.

Bedieningsfuncties op de camera   
iOS Android

Een foto maken

Een video opnemen

Geluid Aan/Uit

Vasthouden 
en spreken

Een foto maken

Een video opnemen

Geluid Aan/Uit

Vasthouden 
en spreken

Spreken/luisteren via de camera
Om een gesprek te beginnen via de camera, schakelt u het geluid in door op  
te klikken en houdt u het -pictogram vast tijdens het spreken.

Inzoomen/Uitzoomen/Draaien
U kunt in- en uitzoomen door uw duim en wijsvinger op het scherm naar elkaar 
toe of van elkaar af te bewegen (pinching). Klik twee maal op het scherm om 
de zoom te resetten.
U kunt de camera draaien door op het scherm te schuiven. De camera kan in 
vier richtingen draaien (omhoog, omlaag, naar rechts, naar links).
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Betekenis van LED-lampjes   

LED-lampje aan de voorkant

Groen
Verbonden met het lokale netwerk 

Groen - Knippert
Bezig met zoeken naar Wi-Fi-
netwerken

Oranje - Knippert 
Niet verbonden met een netwerk

Groen/Oranje - Knippert 
Gereed voor Wi-Fi-configuratie

Reset-knop (aan de achterkant)

Groen
Configuratiemodus aan

Oranje
Initialisatie van configuratiemodus

Uit
Configuratiemodus uit

Bewegingsdetectie en waarschuwingen 
Als de camera is ingeschakeld, waarschuwt de iSecurity+ app u wanneer de ca-
mera een indringer of een beweging detecteert. U kunt iSecurity+ downloaden 
via Google Play en de App Store. 

Deze functie is standaard uitgeschakeld. U kunt de functie inschakelen in de instel-
lingen van de iSecrurity+ app. 

Toegang tot de camera vanaf een computer
Klik op onderstaande link voor toegang tot de camera vanaf een computer:
https://app.isecurityplus.com/app/c/login.html
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Installatie 
Om de ES-CAM4A aan de muur te monteren, verwijdert u de voet van de 
camera.
Bevestig de voet aan de muur met de schroeven en pluggen in de verpakking. 
Breng de camera opnieuw aan op de voet en schroef ze vast (zie tekening 
hieronder).

Reset  
Druk langer dan 12 seconden op de knop achter op de camera totdat het LED-
lampje aan de voorkant oranje begint te knipperen om de fabrieksinstellingen 
te herstellen. 

Bij verbindingsproblemen kunt u de ES-CAM4A opnieuw opstarten door 5 
seconden lang op de knop achter op de camera te drukken.
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 Waarschuwingen  

LET OP

GEVAAR VOOR ELEK-
TRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DE KLEP (OF ACHTER-
KANT) NIET OPENEN. DE ONDERDELEN HIERIN MOGEN NIET WORDEN 
VERVANGEN OF GEWIJZIGD DOOR DE GEBRUIKER. LAAT
ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERDE ONDERHOUDSMON-
TEURS. 

Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de 
aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke 
spanning" in de behuizing van het product. De 
spanning is hoog genoeg om elektrische schokken te 
veroorzaken.

Het uitroepteken in een driehoek wijst de gebruiker op 
belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de 
meegeleverde documentatie.

Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag dit PRODUCT niet 
worden blootgesteld aan regen of vocht.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. 
Voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals een vaas, mogen niet op het apparaat 
worden geplaatst.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de behuizing niet openen. Laat 
onderhoud uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde onderhoudsmonteurs.
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Wettelijke informatie voor de VS
Deze apparatuur is getest en goedgekeurd als digitaal apparaat overeenkomstig 
Deel 15 van de FCC-voorschriften. De grenzen van deze klasse garanderen 
een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen van apparatuur in 
woonhuizen. Dit apparaat produceert en gebruikt radiofrequente energie en 
kan deze uitstralen en kan, indien het apparaat niet volgens de aanwijzingen 
wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storingen van radiocommunicatie 
veroorzaken.
Storingen in bepaalde installaties kunnen nooit volledig worden uitgesloten. 
Indien dit apparaat schadelijke storingen van radio- en televisieontvangst 
veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te 
zetten, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door middel van 
de volgende maatregelen:

- Verander de plaats of de richting van de ontvangstantenne.
- Zet het apparaat en de ontvanger verder uit elkaar.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos die is aangesloten op een 

ander circuit dan dat van de ontvanger.
- Neem contact op met de dealer of met een erkende radio- of televisiemonteur 

voor hulp.

Veiligheidsinformatie  
- De camera niet rechtstreeks op de zon richten om beschadiging van de beeld-

sensor te voorkomen.
- De camera niet blootstellen aan hitte om elektrische schokken te voorkomen.
- De camera niet blootstellen aan regen of vocht.
- De camera niet zelf openen, demonteren, repareren of onderhouden. Dit kan 

tot elektrische schokken en andere risico’s leiden.
- Bij aanwijzingen van verkeerd gebruik, misbruik of knoeien met de camera 

komt de garantie te vervallen.
- Conform de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie moet voor 

de installatie en het gebruik van deze apparatuur een minimale afstand van 20 
cm tussen de stralingsbron en uw lichaam in acht worden genomen. Gebruik 
uitsluitend de meegeleverde antenne.

 DE CAMERA NOOIT MET DE HAND OMHOOG, OMLAAG, NAAR LINKS OF 
NAAR RECHTS DRAAIEN. HIERDOOR KUNT U DE CAMERA BESCHADIGEN.
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 Normen  

Dit product is voorzien van het afvalscheidingssymbool voor elektrische en 
elektronische apparatuur (WEEE-logo). Dit betekent dat dit product moet 
worden verwijderd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG. Zo kan het 
worden gerecycled of worden gedemonteerd om de schadelijke gevolgen voor 
het milieu zoveel mogelijk te beperken.
Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Elektronische producten die niet gescheiden worden verwijderd zijn schadelijk 
voor het milieu en de gezondheid omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.

Conform de Europese regelgeving. Dit product voldoet aan de belangrijkste 
eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de richtlijn 2002/95/EG van 
het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn 
- RoHS). Er wordt vanuit gegaan dat het product voldoet aan de maximum 
concentratievoorschriften die zijn vastgesteld door het Europese technische 
aanpassingscomité (TAC).

Extra functies van iSecurity+  
Voor meer informatie over de functies van de app (registratie voor cloud-opslag, 
app-instellingen, enz.) en voor het downloaden van de nieuwste updates 
(firmware of app) gaat u naar de website van iSecurity+: www.isecurityplus.com
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Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, België

service@etiger.com


