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Equine Eye Gebruiksaanwijzing 
 
 

Heb je technische ondersteuning nodig? Dan kun je mailen naar hello@equine-eye.com of vraag ons bij Equinics 
om hulp. 

 
 

Wat zit er in het doosje? 
• Equine Eye camera op batterij 

• Houder om de camera in de trailer te monteren 

• Houder voor je mobiel i de auto 

• Opladerkabel 

• Gebruiksaanwijzing in Engels 

 
Aan de slag 
Laad de camera voor het eerste gebruik ongeveer 8 uur op. De oplaadkabel kan op elk type USB-oplader of op je 

computer worden aangesloten. 

 
Download App-en 
Download de ’Equine Eye’ App in de App-store of via Google Play. 

 

De App is gratis en gebruikt geen mobieldata. 

 

Let op: Sta de app toe om je locatie te gebruiken, evenals om een lokaal netwerk te gebruiken. Dat is noodzakelijk om 

de App, en dus Equine Eye, te kunnen naar je mobiel. 

 

Camera-aansluiting bij eerste keer gebruik 
1. Open de Equine Eye-app. 

2. Druk op ‘Connect Camera’. 

3. Schakel de camera in en wacht ongeveer 30 seconden totdat je ‘Welcome to use’ hoort. 

4. Druk op 'Next'. 

5. Nu knippert er een blauwe lampje en kan je weer op ‘Next’ drukken. 

6. Om de camera met je mobiel te verbinden, wordt je overgeschakeld naar de wifi-instellingen van je mobiel. 

Geef toestemming voor gebruik van positie, gebruik van fotos  en de andre opties. 

7. Ga daarna naar je WiFi instellingen en selecteer het ‘HOW-xx’ netwerk en gebruik het volgende password 

168168168. Nu is je mobiel verbonden met de hotspot van de camera. 

8. Ga terug naar de App. 

9. Je kan nu (om veiligheidsredenen) het wachtwoord wijzigen (of behoud de pre-ingestelde) en druk op ‘Save 

Changes’. 

10. Nu zie je op je scherm het beeld van de camera, druk op de Play knop midden in het beeld om de live 

verbinding te starten. 

 

  

Vervolggebruik van de camera  
Zodra je Equine Eye voor het eerst op met je mobiel is gepaired, is het daaropvolgende gebruik eenvoudig! 

 

• Zet de (volledig opgeladen) camera aan. 

• Wijzig je mobiel naar het ‘HOW-xx’ -netwerk in de wifi-instellingen. 

• Open de app, wacht tot de Equine Eye en je mobiel verbinding hebben en druk op de Play knop midden in het 

beeld om de live verbinding te starten. 

 
Vergeet niet om de camera uit te schakelen als je hem niet gebruikt of wanneer je op je bestemming aankomt – 
dit om de batterij te sparen. Je kan hem trouwens tijdens het rijden - indien nodig - opladen via een USB-
aansluiting in de auto. 
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Nuttige informatie 
1. Resetten van het toestel 

Om de Equine Eye te resetten, hou je de 'record'-knop 8 seconden ingedrukt. De camera moet zijn 

ingeschakeld als je dit doet. 

2. Password vergeten/resetten 

Reset het apparaat door de bovenstaande stappen te volgen. Om je wachtwoord op elk moment te wijzigen, 

ga je gewoon naar de instellingen en selecteer je 'user settings’. 

3. Telefoonfunctionaliteit tijdens gebruik 

Wanneer je mobiel is verbonden met de camera, kan je bellen en gebeld worden, maar het heeft gevolgen 

voor je vermogen om internet te gebruiken. 

4. Schermvergrendeling 

We raden aan de beveiligingsinstellingen van je mobiel aan te passen wanneer je het apparaat gebruikt, 

zodat je mobiel niet terugkeert naar het vergrendelingsscherm, en je een ononderbroken videostream kunt 

hebben. 

5. Kan het wifi-netwerk niet vinden 

Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen, als de batterij bijna leeg is, wordt het netwerk niet 

weergegeven. Wacht na het inschakelen van een opgeladen camera totdat je de woorden 'Welcome to use 

– please connect to the network' hoort, voordat je probeert verbinding te maken.  

Denk er ook aan om te accepteren - in de app-instellingen van je mobiel – dat deze en de Equine Eye een 

lokaal netwerk mogen gebruiken.  

6. Equine Eye is ontworpen voor gebruik in standaard trailers of kleine vrachtwagens (aan de voorkant 

geplaatst). Heb je een grote trialer/vrachtauto met bijv living oid, kan je beter een bekabeld systeem kopen 

in plaats van een draadloze camera. Hoewel de Equine Eye tot 50 meter kan zenden, wordt deze afstand 

kleiner als de camera door bijv. wanden moet zenden. Vraag ons gerust om advies betreffende  jouw 

auto/trailer combinatie en de Equine Eye. 

7.  

Andere functies gebruiken 

1. Night Vision 

De Equine Eye kan ook in det donker filmen med de ingebouwde automatische Night Vision 

2. Audio 

Het apparaat heeft 2 richtings-audio. Om te activeren, druk je op Speak en/of Sound (tijdens een live-

verbinding). 

3. Foto en Video 

Je kan tijdens een live-verbinding fotos of videos maken, die direct op je mobiel worden opgeslagen. 

4. Verbinding maken met vast internet 

Het apparaat kan ook worden aangesloten op router-gebaseerd internet voor gebruik in huis, de stal en 

andere plaatsen. Ga naar de camera-instellingen en selecteer 'wifi settings’. Hier kan je je wifi-netwerk 

selecteren en het wachtwoord invoeren. 

 

Veiligheid 
• Deze camera is gecertificeerd volgens Australische, Nieuw-Zeelandse, Europese en Amerikaanse 

veiligheidsnormen. 

• Pas om veiligheidsredenen op voor gebruik op dagen met extreme warmte. Paardentrailers kunnen 

ongelooflijk heet worden en de combinatie van warmte, elektrische apparaten en bijv. hooi in je trailer kan 

een risico vormen. 

• Het wordt aanbevolen om de camera, wanneer deze niet wordt gebruikt, uit de trailer te verwijderen en bij 

kamertemperatuur op te bergen. 

• Het is niet toegestaan om je mobiele telefoon te gebruiken tijdens het autorijden. Zorg ervoor dat de app 

werkt en dat je telefoon veilig in de handsfree telefoonhouder zit voordat je de auto start. Als je de app moet 

aanraken of de instellingen moet aanpassen, doe dit dan als je niet rijdt. Zorg ervoor dat je je aan de regels 

houdt van het land/gebied waar je rijdt. 

 


