
CAM114
Draadloze pan/tilt-
beveiligingscamera



Deze handleiding helpt je bij alle mogelijke vragen die u zou kunnen hebben
tijdens het gebruik van de camera. Hieronder vindt u het overzicht van de 
hoofstukken: 
1. Product overzicht P03~P04
2. Hoe installeren P05~P06
3. Voorbereiding voor installatie op smartapparaat P07~P11
4. Camera-instelling op smartapparaat P12~P23
5. Tweede smartphone/tabblad toevoegen P24~P26
6. Notificatie instelling P27~P30
7. Geavanceerde instellingen P31~P56
8. Bekabeld internet aansluiten P57~P59
9. Bewegingsdetectie opnemen P60~P66
10.Afspelen opname P67~P72



Product overzicht
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Product overzicht – Camera
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Hoe installeren
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Hoe installeren
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Voorbereiding voor installatie op smartapparaat
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Voorbereiding voor installatie op smartapparaat
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1. Om deze wifi deurbel te installeren dient u de volgende gegevens paraat te
hebben:

• Uw eigen wifi naam, en uw eigen wifi wachtwoord.
• De wifi deurbel moet tijdens deze installatie worden aangemeld op 

uw eigen wifi netwerk. Let op, het is onze helpdesk probleem nummer
1 dat klanten hun eigen wifi netwerk wachtwoord verkeerd invullen
tijdens deze installatie. Het resultaat is dat de camera niet kan
verbinden en geen beeld zal weergeven. Controleer uw wifi
wachtwoord zorgvuldig (achterop de router / eigen documentatie).

2. Bedenk alvast een nieuw beveiligingswachtwoord en documenteer deze
zorgvuldig.

3. Beveiligingswachtwoord: Geeft toegang tot live video beelden van uw wifi
deurbel. Tijdens de installatie met de app zal u gevraagd worden om het 
wachtwoord aan te passen. Bedenk alvast dit wachtwoord om sneller door 
de installatie te gaan. Het beveiligingswachtwoord moeten voldoen aan een
aantal eisen:

A) Minimaal 12 karakters. 
B) Minimaal één hoofdletter (Voorbeeld: A) 
C) Minimaal één kleine letter (Voorbeeld: a). 
D) Minimaal één cijfer (Voorbeeld: 1).
E) Minimaal één leesteken (Voorbeeld: !).

*Tijdens de installatie dient uw telefoon of tablet maximaal 1 meter afstand te zijn
van de wifi deurbel.



Voorbereiding voor installatie op smartapparaat
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1. Sluit de adapter aan op de IP camera en plaats de stekker in het stopcontact. Let op, GEEN internet kabel aansluiten tijdens
de installatie.

2. Plaats de camera in installatie mode. Ga met een paperclip in het reset gaatje. U zult een drukknopje daarin voelen.Druk
met de paperclip voor 5 seconden het drukknopje in terwijl de adapter is aangesloten in het stopcontact. U zult een stem ter
bevestiging horen, dat de camera volledig gereset wordt.

3. Wacht 1 minuut, de stem geeft aan dat u verder kunt gaan.

4. Download de app "Secufirst HD Professional Edition" van de Google play store (Android) of Apple store (iOS).



Micro SD-kaart plaatsen

Vereisten voor micro SD-kaarten:

U kunt alleen video's opnemen op een micro SD-kaart. Deze micro SD-kaart moet voldoen aan:
• Klasse 10
• UHS1
• Maximaal 128 GB

Wij gebruiken bij voorkeur een A merk micro SD kaart (hogere kwaliteit)

Class 10

UHS 1

UHS 3
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Micro SD-kaart plaatsen
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Volg de onderstaande procedure om een micro SD-kaart in de 
camera te plaatsen:

1. Koppel de voedingsadapter los van de camera.
2. Plaats de micro SD-kaart in de camera.
3. Zet de camera-adapter weer in het stopcontact
4. Wacht 1 minuut, de camera zal opstarten.
5. Tijdens de installatie van de camera hebt u het 

beveiligings- en beheerderswachtwoord gewijzigd. Houd
deze in de buurt. Deze heb je nodig om in te loggen bij de 
geavanceerde instellingen.

6. Nadat de micro SD-kaart is geformatteerd, is deze geschikt
om video's op te nemen.



Camera-instelling op smartapparaat
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Camera-instelling op smartapparaat – APP
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De camera wordt geleverd met een gratis te downloaden app genaamd
“SecuFirst HD Professional Edition"

U kunt onderstaande QR-code scannen om de app te downloaden.

Android Phone
Scan hier

iOS Phone
Scan hier



Camera Setup on Smart Device – APP
Wanneer de app voor het eerst wordt geopend, zal deze om meerdere
machtigingen vragen om ervoor te zorgen dat de functie correct kan worden
geactiveerd.

1. SecuFirst HD toestaan om telefoongesprekken te starten en te beheren
• Dit is om de tweerichtingscommunicatie van telefoon en camera's 

mogelijk te maken
2. SecuFirst HD toestaan om foto’s te maken en video op te nemem.

• Dit is om de telefoon camera in staat te stellen het DID-label te
scannen voor apparaatconfiguratie. Ook om de video rechtstreeks
op de telefoon op te nemen.

3. Secufirst HD toegang geven tot de locate van dit apparat. 
• De locatie wordt gevraagd om beter uw wifi netwerken te vinden 

tijdens het installeren van de camera. 
4. SecuFirst HD toegang geven tot foto’s media en bestanden op je apparat. 

• Dit is om de snapshots, video's die rechtstreeks van de SD-kaart
zijn gedownload, op te slaan in het telefoongeheugen.

5. SecuFirst HD toestaan om audio opnemen
• Dit is om de microfoon van de telefoon te gebruiken om de 

tweerichtingscommunicatie te starten.

Het is erg belangrijk om alle rechten toe te staan om ervoor te zorgen dat de 
camera goed werkt met de telefoon en de SecuFirst HD-app.
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Camera-instelling op smartapparaat

1. Open de app "Secufirst HD Professional Edition" en tik 
op ”Nieuw apparat toevoegen".

2. De app zal u vragen tijdens de installatie een aantal
verbindingen aan of uit te zetten, afhankelijk van de 
huidige instellingen.

* Locatie: AAN (Dit is alleen nodig tijdens de installatie, de wifi
netwerken worden hierdoor beter gevonden met de app) 
* Wifi: AAN
* Mobiele Data: UIT

Let op, zorg ervoor dat u uw Bluetooth UITschakelt. De app 
moet u vragen om deze in te schakelen tijdens de onderstaande
stappen.

1. Tik op "Smart Setup".
2. Tik op "Bevestigen" als de LED onder de cameralens knippert.
3. Tik op "Allow" om de Bluetooth aan te zetten op uw smart 
apparaat. 
4. De app laat u de zoek resultaten zien. Tik op het "HD-...." om 
deze te selecteren.
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Camera-instelling op smartapparaat
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1. De app laat u een wifi lijst zien van alle wifi
netwerken die de camera zelf ziet. Selecteer uw
eigen wifi netwerk (2.4GHz)

2. Voer uw eigen wifi-wachtwoord in.

Let op, het is onze helpdesk probleem nummer 1 dat
klanten hun eigen wifi netwerk wachtwoord verkeerd
invullen tijdens deze installatie. Het resultaat is dat de 
camera niet kan verbinden en geen beeld zal
weergeven. Wij raden u aan om het boxje aan te vinken

”Wachtwoord laten zien" om type fouten te
voorkomen.U dient in geval u een verkeerd wifi
wachtwoord invult, de camera uit de app te verwijderen
en opnieuw te starten bij punt 6 van handleiding.



Camera-instelling op smartapparaat
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1. Tijdens de installatie is het beveiligingswachtwoord van de 
camera 123456. Dit vinden wij niet veilig genoeg en
verplichten u om dit wachtwoord te wijzigen naar eigen 
keuze. 

2. Het wachtwoord moet wel voldoen aan een aantal eisen:
A) Minimaal 12 karakters.
B) Minimaal één hoofdletter (Voorbeeld: A) 
C) Minimaal één kleine letter (Voorbeeld: a). 
D) Minimaal één cijfer (Voorbeeld: 1).
E) Minimaal één leesteken (Voorbeeld: !).

3. Vul een nieuw beveiligingswachtwoord in. Onder het 
wachtwoord moeten 3 groene balkjes staan, dan voldoet het 
wachtwoord aan onze eisen. Tik met het oog aan de 
rechterkant van het wachtwoord om ook het ingevulde
wachtwoord te zien. Dit voorkomt typefouten.

4. Bevestig nogmaals het wachtwoord op de volgende regel.

5. Tik op "Gereed" op het toetsenbord en vervolgens op 
"Opslaan".

Vergeet niet om uw mobiele data op uw telefoon weer "aan" te
zetten.



Camera-instelling op smartapparaat

6. De camera zal opnieuw opstarten in ongeveer 30 
seconden.

7. Na deze 30 seconden zal de camera voor het eerst
proberen te verbinden met uw eigen wifi netwerk. Er 
staat in het groen "Connected". Druk op afspelen om 
naar het live beeld van de camera te gaan.
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Camera-instelling op smartapparaat
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A B C D E

1 2 3

A. Apparaat toevoegen:  Voeg een nieuw apparaat toe. Alleen nodig
bij aankoop van een ander SecuFirst merkartikel zoals: IP 
camera, Door Entry, Alarm, Domotica en Verlichting.

B. Instelling bewerken: Wanneer u op deze knop tikt, verschijnen er 
3 knoppen in de schermafbeelding.

C. Opnieuw verbinden: Tik erop om de app opnieuw met de wifi
deurbel te verbinden mocht de verbinding verbroken zijn.

D. Quad: Als je meer dan één camera of deurbel hebt, kun je erop
drukken om de camera te selecteren waarvan je de liveweergave
wilt zien.

E. "Info"

Zodra u op "Instellingen bewerken" drukt, worden de drie functies op 
het scherm weergegeven:

1. Instellingen: Met deze knop kunt u de instellingen van de camera 
bewerken.

2. Verwijder: verwijdert de camera van uw app
3. Opnames: Terug kijken van opnames welke de camera heeft 

gemaakt.



Camera Setup on Smart Device Sleep met uw vinger over het live beeld van de camera in de 
app. De camera zal gaan draaien. 

Wanneer u voor het eerst naar het live beeld gaat, kunt u de 
kijkhoek wijzigen naar de gewenste positie welke beveiligd 
moet worden. Druk vervolgens op de "PTZ"-knop (D) om de 
“Home postitie” (punt 1) op te slaan. Daarnaast kunt u nog 2 
andere punten opslaan. U kunt dan onderin het PTZ menu 
kiezen voor “Ga naar punt 1 of punt 2 of punt 3”. Het 
voordeel van vaste punten opslaan is dat u niet telkens met 
uw vinger over het live beeld hoeft te slepen. 

20

A B C D E F



Camera-instelling op smartapparaat
In het Live beeld van de Wifi deurbel ziet u een aantal opties:

A) Maak een snapshot van de huidige schermafbeelding.

B) Audio aan of uit

C) Maak handmatig een opname van het huidige live beeld.

D) Pre set instellingen voor de positie van de camera op te slaan.

E) Alarm. Druk op de knop om de sirena van de camera af te laten gaan. Druk 
nogmaals erop om de sirene te stoppen.

F) Houd de microfoon ingedrukt om te spreken via uw telefoon naar de speaker 
van de camera. Laat de microfoon los om te horen wat er bij de camera gezegd
wordt (Walkie Talkie functie).

G) U kunt de camera opname functie aan of uit zetten. Dit is een privacy mode.

Armed: De camera zal bij beweging gaan opnemen
Disarmed: De camera zal bij beweging niet op gaan nemen.

H) Verlaat het live beeld. Tip, verlaat altijd het live beeld voordat u de app afsluit.

21

A B C D E F

G

H



Ga naar Geavanceerde instellingen
1. Tik op "Instelling bewerken"
2. Tik hierboven in de app op 'Instelling'.
3. Tik hieronder in de app op "Geavanceerd".
4. De app zal u vragen om het wachtwoord in te vullen en vervolgens op "OK" te drukken. Als u 

"Auto Login" selecteert, hoeft u de volgende keer dat u inlogt niet opnieuw het wachtwoord in te
voeren.

5. Tik op "OK".
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Afspelen Opname
1. Tik op "Edit setting"
2. Tik op "Event" bovenin de app, op de camera.
3. Er komt een filter naar voren welke standaard 1 uur terug kijkt op de micro sd kaart. U kunt verder terug kijken als u de filter groter

instelt door bijvoorbeeld de start datum aan te passen.
4. Tik op "OK".
5. U krijgt een overzicht van opnames. Deze zijn op 2 manieren terug te kijken.
6. Tik op een Datum/Tijdstip van een opname, de beelden gaan dan streamen. Er blijft niets achter op uw telefoon.
7. Tik op de "Download" knop, achter de opname. De video wordt dan gekopieerd van uw micro sd kaart naar uw telefoon. Als de 

download voltooid is, dan zal de "Download" knop in een "Share" knop wijzigen. ik vervolgens op de "Share" Tknop om direct uw
opgenomen video te delen met Whats app, e-mail, enz.
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Een 2e telefoon of tablet toevoegen

Als de camera op de 1e telefoon of tablet is geïnstalleerd, kun je 
de camera eenvoudig toevoegen op een 2e telefoon of tablet. De 
camera is al geïnstalleerd, dus u hoeft dit niet opnieuw te doen.
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Een 2e telefoon of tablet toevoegen
1. Download de SecuFirst HD Professional Edition app op de 2e telefoon of tablet.
2. Tik op ”Nieuw apparat toevoegen".
3. Schakel de locatie in en schakel uw mobiele data uit wanneer de app daarom vraagt.
4. Tik op "Bestaand apparaat".
5. Voeg handmatig de 3 witte lijnen in (Onder afbeeldingen leggen we elke regel in detail uit)

1. Systeem naam: (Voer een gekozen naam voor de camera in).
2. DID: (Vul de DID-code van uw camera in).
3. Beveiligingscode : (Voer het beveiligingscode in dat u hebt gewijzigd).

6. Tik op "OK" of "Opslaan".
7. De 2e telefoon of tablet is verbonden met de camera
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Een 2e telefoon of tablet toevoegen

• Systeemnaam
• Geef de camera een naam. Deze kun je zelf bedenken. Dit hoeft niet dezelfde naam te zijn als op het 

eerste toestel.

• DID-code
• Elke SecuFirst camera heeft zijn eigen unieke DID-code. Je DID-code vind je op 2 plaatsen.

• De QR-codesticker op de camera zelf
• In de app van de 1e telefoon of tablet waarmee de camera is geïnstalleerd.

• De DID-code vind je in de app op de 1e telefoon of tablet waarop je de camera hebt geïnstalleerd.
• Open de SecuFirst HD-app
• Tik op "Instelling bewerken"
• Tik op "instelling"
• De DID-code is zichtbaar in de 2e regel.

• Beveiligingscode van de camera
• Tijdens de installatie heb je zelf de beveiligingscode gewijzigd in een wachtwoord van minimaal 12 

karakters, minimaal 1 hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een leesteken zoals ! #?
• Alleen jij hebt dit wachtwoord. Als u het wachtwoord niet meer weet, moet u de camera volledig opnieuw

installeren (Reset de camera en verwijder de camera uit de app op het eerste apparaat). Als je de camera 
opnieuw gaat installeren, zal de app je opnieuw vragen om een nieuw wachtwoord in te voeren.
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Notificatie instelling

Als je meer dan één telefoon of tablet hebt ingesteld met de 
camera, kun je de meldingsinstelling wijzigen om meldingen toe 
te staan of deze indien nodig stoppen.
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Notificatie instelling
1. Open de SecuFirst HD-app
2. Tik hieronder op Instellingen bewerken
3. Tik hierboven op Instellingen
4. Tik op de knop Geavanceerde instellingen
5. Voer het beheerderswachtwoord in (Tijdens de installatie van de camera moest u het standaardwachtwoord

wijzigen) Tik op automatisch inloggen aan als u het wachtwoord op deze telefoon wilt opslaan.
6. Tik op OK.
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Notificatie instelling

29

Als de camera beweging ziet, begint deze met opnemen en stuurt een pushbericht naar uw
mobiele telefoon(s) of tablet(s).
Deze functie is alleen van toepassing op bewegingsdetectie. Draai de schakelaar naar uw
voorkeursinstelling.

AAN = Wanneer de camera beweging ziet, begint deze
op te nemen en een pushbericht te verzenden.

UIT = Als de camera beweging ziet, begint hij op te
nemen en stuurt hij GEEN pushbericht.

TIP, Een camera is niet te vergelijken met een alarmsysteem. Omdat het buiten is, is 
99,9% van alle bewegingsopnames correct. De postbode, kinderen, auto's etc. zijn
allemaal correcte bewegingen, maar u hoeft niet gealarmeerd te zijn. Ons advies is om 
de Notify instellingen uit te zetten en opnames pas terug te kijken als er iets is gebeurd.

Belangrijk: wanneer de instelling Melden is ingesteld op UIT, betekent dit dat ALLE 
telefoons of tablets die zijn ingesteld met de Wi-Fi camera "NIET" een melding 
ontvangen. Als u de melding alleen tijdelijk op een specifiek apparaat wilt uitschakelen, 
volgt u de instructies op de volgende pagina's.



Notificatie instelling

• Tik op de startpagina zoals hieronder op de 
knop "Info"

• Tik op ”Push bericht" in de lijst

• U gaat naar de telefooninstelling voor app-
melding.

• Hier kunt u ervoor kiezen om alle meldingen
of specifieke meldingen van de SecuFirst
APP uit te schakelen.

• De wijziging die hier wordt aangebracht, is 
alleen van toepassing op deze specifieke
telefoon of tablet. De instellingen van alle 
andere apparaten worden niet gewijzigd.
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Geavanceerde instellingen van de camera

Bij elke SecuFirst camera kunt u inloggen in de geavanceerde
instellingen van de camera.

Alle wijzigingen in de geavanceerde instellingen zijn van 
toepassing op alle smartphones of tablets die met de camera zijn
verbonden.

De geavanceerde instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer
de camera in de app is aangesloten.
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Geavanceerde instellingen van de camera
1. Open de SecuFirst HD-app
2. Tik hieronder op Instelling bewerken
3. Tik hierboven op Instellingen
4. Tik op de knop Geavanceerd
5. Voer het beheerderswachtwoord in (Tijdens de installatie van de camera moest u het 

standaardwachtwoord wijzigen) Tik op automatisch inloggen aan als u het wachtwoord op deze
telefoon wilt opslaan.

6. Tik op OK.
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Geavanceerde instellingen van de camera

Wanneer u de geavanceerde instellingen invoert, moet u het beheerderswachtwoord invoeren.

Het is mogelijk om het vakje Auto aanmelding aan te vinken. Wanneer automatisch inloggen is geselecteerd, zal de 
app niet vragen om het wachtwoord opnieuw in te voeren. Het wordt opgeslagen in de app.

Als u de automatische aanmelding wilt annuleren, tikt u op deze optie. De volgende keer dat u de geavanceerde
instellingen invoert, zal de app vragen om het beheerderswachtwoord opnieuw in te voer
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Geavanceerde instellingen – Basisinstellingen

Er verschijnt een menu met blauwe
balken.

Wanneer u op een blauwe balk tikt om meer opties te krijgen. 
We beginnen met de eerste blauwe balk, Basisinstellingen.
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Basisinstellingen – Admin wachtwoord
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Tijdens de installatie van de camera werd u 
gevraagd om de standaard beveiligings- en
beheerderswachtwoorden (123456) te wijzigen in 
een wachtwoord naar keuze.

Tijdens de installatie heeft u beide wachtwoorden
gewijzigd (zelfde wachtwoord voor beveiliging als
voor Admin)

Het beheerderswachtwoord geeft toegang tot de 
geavanceerde instellingen.

In deze optie in de geavanceerde instellingen is 
het mogelijk om het beheerderswachtwoord te
wijzigen. Bijvoorbeeld een gezin van 4 personen. 
Alle 4 personen mogen de liveweergave zien, 
afspelen en oproepen beantwoorden. Het wordt
niet opgeslagen als alle 4 ook de instellingen van 
de camera kunnen wijzigen. Door het 
beheerderswachtwoord te wijzigen, deel dit dan 
met slechts 1 persoon, zodat 1 persoon toegang
heeft tot de geavanceerde instellingen. De andere
3 personen van het gezin kunnen niet naar binnen.. 



Basisinstellingen – Auto aanmelding beëindigen

Wanneer u de geavanceerde instellingen invoert, 
moet u het beheerderswachtwoord invoeren. Het is 
mogelijk om het vakje Auto aanmelding aan te
vinken.

Wanneer Auto aanmelding is geselecteerd, zal de 
app niet vragen om het wachtwoord opnieuw in te
voeren. Het wordt opgeslagen in de app.

Als u de automatische aanmelding wilt annuleren, 
tikt u op deze optie. De volgende keer dat u de 
geavanceerde instellingen invoert, zal de app 
vragen om het beheerderswachtwoord opnieuw in 
te voeren

36



Basisinstellingen – Beveiligingscode apparaat

Het standaard beveiligingswachtwoord is 123456. 
Tijdens de installatie heeft u beide wachtwoorden
gewijzigd (hetzelfde wachtwoord voor beveiliging als
voor Admin).

Het Beveiligingswachtwoord geeft samen met uw
unieke DID-code toegang tot de camera.

In deze optie in de geavanceerde instellingen is het 
mogelijk om het Device Security-wachtwoord naar
eigen keuze te wijzigen.
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Basisinstellingen – Push bericht instellingen
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Als de camera beweging ziet, begint deze met opnemen en stuurt een pushbericht naar uw
mobiele telefoon(s) of tablet(s).
Deze functie is alleen van toepassing op bewegingsdetectie. Draai de schakelaar naar uw
voorkeursinstelling.

AAN = Wanneer de camera beweging ziet, begint deze
op te nemen en een pushbericht te verzenden.

UIT = Als de camera beweging ziet, begint hij op te
nemen en stuurt hij GEEN pushbericht.

TIP, Een camera is niet te vergelijken met een alarmsysteem. Omdat het buiten is, is 
99,9% van alle bewegingsopnames correct. De postbode, kinderen, auto's etc. zijn
allemaal correcte bewegingen, maar u hoeft niet gealarmeerd te zijn. Ons advies is om 
de Notify instellingen uit te zetten en opnames pas terug te kijken als er iets is gebeurd.

Belangrijk: wanneer de instelling Melden is ingesteld op UIT, betekent dit dat ALLE 
telefoons of tablets die zijn ingesteld met de Wi-Fi camera "NIET" een melding 
ontvangen. Als u de melding alleen tijdelijk op een specifiek apparaat wilt uitschakelen, 
volgt u de instructies op de volgende pagina's.



Basisinstellingen – Alarm volume

U kunt het sirenevolume van de camera aanpassen.

Maximaal volume dat natuurlijk luid genoeg zou zijn om de omgeving te
waarschuwen. Als u het echter op een acceptabel volume wilt houden om de 
buren niet te storen, kunt u dit hier ook aanpassen.
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Basisinstellingen – Alarmduur

U kunt de duur van de sirene naar wens aanpassen.

Bijvoorbeeld. wanneer u niet in de buurt bent, kan een langere sirene uw
buurman waarschuwen, zodat zij u kunnen helpen om indien nodig verdere actie
te ondernemen. Of als u slechts een korte sirene nodig heeft om u te informeren
terwijl u niet bij uw telefoon bent, kunt u deze altijd aanpassen.
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Basisinstellingen – Tijdzone

Stel de juiste tijdzone in voor de camera.

De tijdzone in Noord-Europa is GMT +1.

Let op, bovenaan de app staat de optie Zomertijd met een schakelaar aan/uit.

Schakel de zomertijd in als het zomer is. De tijdzone-instelling is nodig om de 
juiste tijdstempel in de opgenomen video's te plaatsen.
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Basisinstellingen – Wi-Fi Instellingen

Verbind de camera desgewenst met een ander Wi-Fi-netwerk.

Dit werkt alleen als het wifi-netwerk dat op de camera is geïnstalleerd ook
beschikbaar is.

Deze functie is bedoeld om de camera bijvoorbeeld van je wifi-router over te
zetten naar een andere booster of repeater in huis.
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Basisinstellingen – Tijdstempel
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In elke opgenomen video wordt een tijdstempel gebrand.

Zo weet je op welke datum en tijd een bepaalde opname heeft plaatsgevonden. Let op, de 
tijdstempel werkt samen met de tijdzone-instellingen, 2 kopjes hierboven. Zorg ervoor dat
de tijdzone en zomertijdschakelaar correct zijn ingesteld.

In deze optie kunt u de kleur van het tijdstempel wijzigen. Tik op een gewenste kleur en
druk op opslaan.

Druk 1 seconde met uw vinger op de tijdstempel. De tijdstempel kan naar een andere
locatie in de afbeelding worden verplaatst. Dit om te voorkomen dat de tijdstempel hinderlijk
is in de opnames. Druk op opslaan



Basisinstellingen – E-mail Instellingen
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Naast het ontvangen van een pushmelding van onze
app, wanneer er bewegingsdetectie is, kun je met 
deze optie ook een e-mail ontvangen.

Deze optie is alleen beschikbaar met een Gmail-e-
mailaccount.

De e-mail bevat alleen tekst als er beweging is 
geweest. Er zijn geen bijlagen van foto's of 
videomateriaal van de camera. Dit doen we met 
opzet.

Op het moment dat je afbeeldingen worden gemaild, 
worden ze ook opgeslagen op de server van de e-
mailprovider.

Tip, net als bij de pushmeldingen raden we je aan
om de e-mailfunctie niet in te stellen. 99,9% van alle 
bewegingen/opnames is terecht, maar niet
alarmerend..



Video instellingen – Video kwaliteit

45

De videokwaliteit kan voor de liveweergave in de app worden ingesteld. Deze functie is 
bedoeld voor camera's die slechte wifi-ontvangst krijgen van de router of de snelheid van het 
internetabonnement.

Als de camera trage beelden laat zien die niet vloeiend zijn, kun je de videokwaliteit verlagen.

Beter streamen: de camera heeft een uploadsnelheid van je router nodig van minimaal 3 
Mbit

HD Video: De camera heeft een uploadsnelheid van je router nodig van minimaal 8 Mbit

Let op, de videokwaliteit is alleen voor de liveweergave in je app. De opnames op de Micro 
SD-kaart zijn te allen tijde 1080P-opnames. Dit kun je niet aanpassen in de app. De 
gedownloade videobestanden zijn te allen tijde vloeiende beelden. Slecht internet heeft geen
invloed op de opnames.



Video instellingen – Omgeving modus
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SecuFirst heeft verschillende camera's voor binnen of buiten. Een buitencamera is 
standaard al ingesteld op buiten.

Het is natuurlijk mogelijk om binnen een buitencamera te plaatsen. Stel vervolgens de 
omgevingsmodus in op binnen. Met deze optie kan de cameralens de kleuren in het 
beeld anders verwerken. Er is een verschil tussen kunstlicht en zonlicht.

Voor gebruik binnenshuis zijn er 2 opties, 50 Hz en 60 Hz. De reden hiervoor zijn oude
lichtbronnen zoals TL-stralen. Deze kunnen storingen in het livebeeld veroorzaken. Als
je dit ervaart, kun je de binnencamera op 60 Hz zetten, dan is de storing weg.



Video instellingen – Lage licht instellingen

Deze optie is voor de zuidelijke landen die dicht bij de evenaar liggen. Als de 
laagstaande zon direct in de lens schijnt, kan er een witte waas in het live beeld
verschijnen (vergelijkbaar met de helderheid van een tv).

Als de witte waas zichtbaar is, kan deze worden verwijderd door de low light-
instellingen op niveau 5 te zetten. In Noord-Europa zie je geen verschil tussen
de verschillende niveaus in het live beeld, omdat er geen witte waas is.
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Video-instelling – Beeldscherm richting

SecuFirst heeft verschillende camera's voor binnen of buiten. Een buitencamera is 
standaard al ingesteld op Flip & Mirror

Het is natuurlijk mogelijk om een buitencamera onder een andere hoek of positie te
plaatsen en u kunt een andere oriëntatie kiezen voor een beter beeld.
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Gevoeligheid instellingen – Detecteer modus

De camera kan bewegingsdetectie opnemen.

Detectiemodus aan (Software) betekent: De camera zal opnemen op de Micro SD-kaart wanneer
er beweging is. U kunt ook de gevoeligheid van de detectie voor dag en nacht aanpassen.

Wanneer de detectiemodus is ingeschakeld (Software), verschijnen er 2 balken onder aan het 
beeld.

De detectiegevoeligheid kan zowel voor dag als nacht worden ingesteld. Laag (0%) is zeer
ongevoelig, Hoog (100%) is zeer gevoelig voor het detecteren van bewegingen.

Detectiemodus uit betekent: De camera neemt niet op op de Micro SD-kaart als er beweging is.
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Gevoeligheid instellingen – Beweging volgen

Als Beweging volgen is ingeschakeld, volgt de camera de beweging
van het object in de video. Als de camera is uitgeschakeld, blijft de 
camera op de laatste positie die handmatig door u wordt bestuurd.
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Gevoeligheid instellingen – Motion Masker

Naast gevoeligheid is het ook mogelijk om delen van het beeld ongevoelig te maken
voor bewegingsdetectie. We noemen dit ”Motion Masker".

Deze optie is zichtbaar in de geavanceerde instellingen wanneer de detectiemodus
is ingeschakeld. Tik op de blauwe balk "Gevoeligheidsinstellingen" en tik vervolgens
op "Bewegingsmasker". Een beeld van wat de camera ziet wordt zichtbaar. Tik met 
je vinger op de foto, je zult zien dat er een klein zwart vlakje ontstaat.

Alles in het beeld dat zwart is, is niet gevoelig voor bewegingsdetectie. U kunt
bijvoorbeeld de openbare weg afschermen om geen bewegingsdetectie-opnames
van passerende auto's te krijgen. Tik vervolgens onderaan op opslaan. 51



SD Kaart instellingen – SD kaart formatteren

De micro SD-kaart die in de camera wordt geplaatst, moet minimaal 1x worden
geformatteerd voordat deze kan beginnen met opnemen. De camera 
formatteert de micro SD-kaart naar de FAT32-extensie.

De micro SD-kaart moet aan een aantal eisen voldoen:
• Maximale grootte 128 GB
• UHS1
• Klasse 10

De procedure om een micro SD-kaart in de camera te plaatsen:
• Verwijder de adapter van de camera
• Plaats de micro SD-kaart in de camera
• Steek de camera-adapter weer in het stopcontact
• Wacht 1 minuut totdat de camera is opgestart
• Open de app en formatteer de micro SD-kaart 1x in de geavanceerde
instellingen.
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SD Kaart instellingen – Overschrijif SD Kaart

Een micro SD-kaart kan vol met opnames komen te staan. Om te
voorkomen dat de opnamen op de micro SD-kaart telkens
worden verwijderd, deze overschrijffunctie bevindt zich in de app.

Zet deze functie op AAN. Dit betekent dat als de micro SD-kaart
vol is met opnamen, de volgende opname de oudste opname zal
overschrijven.

In de praktijk betekent dit dat u uw opnames een x-periode
ononderbroken kunt terugkijken.

Als u deze functie uitschakelt, blijft de camera de video opnemen
totdat de micro SD-kaart vol is. Daarna stopt de camera met 
opnemen en worden de opnamen niet overschreven.
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SD Kaart instellingen – Opnemen zonder audio

In sommige landen is het illegaal om audio op te nemen met het 
videomateriaal.

AAN: video opnemen zonder audio

UIT: video opnemen met geluid.
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Apparaat informatie

In deze optie vindt u informatie over uw product.

• Huidige firmware versie

• Model / typenummer

• Grootte van de micro SD-kaart in de camera en vervolgens
hoeveel er nog vrij beschikbaar is op de micro SD-kaart.
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Apparaat informatie

Onder apparaatinformatie kan een 2e witte balk 
verschijnen met Firmware-update.

Deze witte balk is alleen zichtbaar als SecuFirst een
nieuwe firmware voor uw product heeft uitgebracht.

Nieuwe firmware is alleen beschikbaar als er een micro 
SD-kaart in het product is geïnstalleerd. Zonder micro 
SD-kaart is het niet mogelijk om de nieuwste firmware 
te ontvangen.

Tik op Firmware bijwerken om de nieuwste
firmwareversie op uw apparaat te installeren.
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Sluit bedraad internet aan

Op elke SecuFirst camera heb je de mogelijkheid om deze te
verbinden met je draadloze Wi-Fi netwerk of via een bekabelde
internetkabel.
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Sluit bedraad internet aan

• De voordelen van het aansluiten van een internetkabel zijn:
• Betrouwbaar internetten. Wi-Fi is een probleem over de hele wereld.
• Snellere internetverbinding. Wi-Fi heeft internetsnelheidsverlies door de lucht.
• Er is geen wachtwoord vereist. Als je een nieuwe modemrouter krijgt van de (nieuwe) provider, werkt de 

camera direct weer.

• Een SecuFirst camera is niet hetzelfde als een computer. De camera werkt alleen op bekabeld internet als je de 
onderstaande volgorde aanhoudt.
• Haal de camera-adapter uit het stopcontact.
• Sluit de LAN-kabel aan op de camera EN de modem/router.
• Steek de camera-adapter weer in het stopcontact.

De camera start op met bekabeld internet. Als je deze opdracht niet toepast, start de camera op met draadloos
internet.
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Sluit bedraad internet aan
• Er zijn 2 manieren om de camera te installeren met bekabeld internet.

1. Installeer eerst de camera op wifi met behulp van de meegeleverde handleiding. Wanneer de draadloze installatie is voltooid, 
voert u de volgende stappen uit:

1. Haal de adapter van de camera uit het stopcontact.
2. Sluit de internetkabel aan op de camera en de modemrouter
3. Steek vervolgens de adapter van de camera weer in het stopcontact.
4. De camera start wel op, maar met de internetkabel in plaats van wifi.

2. Installeer de camera direct met bekabeld internet.
1. Haal de adapter van de camera uit het stopcontact
2. Sluit de internetkabel aan op de camera en de modemrouter
3. Steek vervolgens de adapter van de camera weer in het stopcontact.
4. Laat de camera opstarten, wacht ongeveer 1 minuut.
5. Verbind je telefoon of tablet met hetzelfde (Wi-Fi) netwerk waarop je de camera hebt aangesloten.
6. Open de SecuFirst-app.
7. Druk op “Systeem toevoegen” (+)
8. Kies de installatieoptie: “Installatie met bekabeld internet”.
9. Tik op de knop "Zoeken" om de camera te vinden. Tab de lange DID-code zodat deze op de 2e regel wordt ingevuld
10. Voer een systeemnaam naar eigen keuze in
11. Voer het standaardwachtwoord in op de 3e regel "Beveiligingswachtwoord": 123456
12. Druk op "OK" of "Opslaan" in de rechterbovenhoek.
13. Druk op play, de camera zal u vragen om het standaard beveiligings- en beheerderswachtwoord te wijzigen in een

wachtwoord naar keuze.
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Bewegingsdetectie opnemen
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Bewegingsdetectie opnemen

Vereisten voor micro SD-kaarten:

U kunt alleen video's opnemen op een micro SD-kaart. Deze micro SD-kaart moet voldoen aan:
• Klasse 10
• UHS1
• Maximaal 128 GB

Wij gebruiken bij voorkeur een A merk micro SD kaart (hogere kwaliteit)

Class 10

UHS 1

UHS 3
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Bewegingsdetectie opnemen

Volg de onderstaande procedure om een Micro SD-kaart in de camera te plaatsen:

1. Koppel de voedingsadapter los van de camera.
2. Plaats de micro SD-kaart in de camera.
3. Zet de camera-adapter weer in het stopcontact
4. Wacht 1 minuut, de camera zal opstarten.
5. Ga via de app naar de geavanceerde instellingen om de micro SD-kaart 1 keer te formatteren
6. Op de volgende pagina van deze handleiding wordt uitgelegd hoe u daar komt.
7. Tijdens de installatie van de camera hebt u het beveiligings- en beheerderswachtwoord gewijzigd. Houd deze in de 

buurt. Deze heb je nodig om in te loggen bij de geavanceerde instellingen.
8. Nadat de micro SD-kaart is geformatteerd, is deze geschikt om video's op te nemen.
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Bewegingsdetectie opnemen – SD kaart formatteren
1. Tik op "Instelling bewerken"
2. Tik hierboven in de app op 'Instelling'.
3. Tik hieronder in de app op "Geavanceerd".
4. De app zal u vragen om het wachtwoord in te vullen en vervolgens op "OK" te drukken. Als u 

"Auto Login" selecteert, hoeft u de volgende keer dat u inlogt niet opnieuw het wachtwoord in te
voeren.

5. Tik op "OK".
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Bewegingsdetectie opnemen – SD kaart formatteren
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Bewegingsdetectie opnemen – Zet bewegingsdetectie-opname AAN

Ga via de app naar de geavanceerde instellingen van de camera

Selecteer de blauwe balk “Gevoeligheid” en vervolgens “Detect mode”.

Hier kunt u de bewegingsopnames in- (Software) of uitschakelen.

Detectiemodus aan (Software) betekent: De camera zal opnemen op de 
micro SD-kaart wanneer er beweging is. Detectiemodus uit betekent: De 
camera zal NIET opnemen op de micro SD-kaart als er beweging is.

Wanneer de detectiemodus is ingeschakeld (Software), verschijnen er 2 
balken onder aan het beeld.

De detectiegevoeligheid kan zowel voor dag als nacht worden ingesteld. 
Laag (0%) is zeer ongevoelig, Hoog (100%) is zeer gevoelig voor het 
detecteren van bewegingen.
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Bewegingsdetectie opnemen – Motion Masker

Volg de rode pijl om bewegingsmaskering in te stellen
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Opnames afspelen
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Opnames afspelen

De opnames worden opgeslagen op een micro SD-kaart. Via de app kunnen de beelden overal ter
wereld worden gestreamd of gedownload. De enige vereiste is dat je telefoon internet heeft. Het 
maakt niet uit of dit je eigen wifi-netwerk is, mobiele data (3G, 4G of 5G) of wifi van een hotel.

Open de SecuFirst HD-app
Tik op instellingen bewerken onderaan de app
Bovenaan de app, tab Afspelen (Android) of Evenement (Apple)

Er verschijnt een filter waarin je kunt aangeven in welke periode je de video-opnames op de micro 
SD-kaart wilt zien. Standaard kijkt het filter 1 uur terug vanaf het moment dat u op Afspelen of 
Gebeurtenis tikt. Wil je meer dan 1 uur terugkijken, tik dan op de startdatum of starttijd en verplaats
deze naar de gewenste datum. Druk vervolgens op OK. Alle opnamen van het geselecteerde
tijdsbestek worden weergegeven.
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Opnames afspelen

Selecteer een startdatum, druk op "OK"
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Opnames afspelen

Er zijn twee manieren om de opnames af te spelen:

1. Stream de video:
1. Tab de datum / tijd van de video.
2. De video wordt gestreamd van de micro SD-kaart naar je telefoon. Na het bekijken van 

de video blijft er niets achter op de harde schijf van je telefoon.

2. Download de video:
1. Tik op de downloadknop van de betreffende video.
2. De video wordt gekopieerd van de micro SD-kaart naar de harde schijf van uw telefoon. 

Wanneer de video is gedownload, verandert de downloadknop in een deelknop.
3. Als je op de deelknop tikt, kun je de video delen met verschillende apps op je telefoon, 

zoals e-mail of Whats-app.
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Opnames afspelen

De video is ook handmatig op je telefoon te vinden:

1. Voor Android:
1. Ga naar "Mijn bestanden”
2. Tik op "Interne opslag”
3. Tik op de map "Opnemen”
4. Tik op de map "uw DID-code van de camera”
5. Alle gedownloade video's worden hier opgeslagen.

2. Voor Apple (iOS):
1. Apple beperkt de opslag van je telefoon of tablet.
2. Je kunt de video's alleen vinden als de telefoon of tablet is aangesloten op de computer, 

via het programma iTunes.
3. Dit is ook de reden waarom in onze app, na het downloaden van de video, de 

downloadknop verandert in een deelknop. Je kunt de video direct delen zonder
tussenkomst van een computer.
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Opnames afspelen – Bestanden delen

Stream de video Download de video Deel de video

Deel via e-mail 
of WhatsApp
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Bedankt dat u voor SecuFirst heeft gekozen

Voor meer informatie kunt u onze website 
bezoeken

www.secufirst.eu

Helpdesk SecuFirst: 
E-mail: info@secufirst.eu
Telefoon: 0031 (0)85 00 80 888 


