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FAQ  Equine Eye 
 
 
Hoe werkt Equine Eye? 

De Equine Eye is een 140 graden high-definition camera die volledig draadloos is en volledig 

opgeladen (via de meegeleverde USB-kabel) tot 8 uur batterijduur heeft. 

 

De live stream video naar je mobiele telefoon gaat via een intuïtieve app. Het installatieproces 

duurt slechts enkele minuten en de camera is daarna makkelijk en snel te gebruiken.’ 

 
Wat wordt er bij de camera geleverd? 

In het doosje vind je: 

• Equine Eye camera (met ingebouwde oplaadbare batterij) 

• Houder om in de trailer te monteren 

• Houder voor je mobiele telefoon 

• Oplaadkabel 

• Gebruikershandleiding in het Engels (Nederlandse gebruikershandleiding kan worden 

gedownload in Equinics ' webshop) 

 
Hoe monteer ik de Equine Eye?  

De houder voor de camera plak je aan het plafond van je trailer. Maak daarvoor de ondergrond 

goed schoon en droog, vóór je de houder erop plakt. Is het plafond niet geheel glat, moet je 

wellicht wat extra tape gebruiken, of kies een andere plek in de trailer, bijv. een raam of wellicht 

op de tralies voor het raam. De camera zelf is magnetisch, dus je kan m ook aan een metalen 

vlak ‘kleven’. Denk eraan altijd even te controleren of de houder nog stevig vast zit, voor je met je 

trailer op pad gaat. Weersomstandigheden (bijv. vochtig of erg warm weer) kunnen bijvoorbeeld 

de plakkwaliteit beinvloeden. 

 
Welke functies heeft de Equine Eye? 

De Equine Eye-camera wordt geleverd met een aantal slimme functies, waaronder: 

• Tot 8 uur batterijduur 

• 2 min installatie 

• Live video 

• Links naar je mobiele telefoon 

• Eenvoudig te installeren app 

• 2-Weg Audiolink 

• Nachtzicht 

• Magnetische verbinding 

• Bereik van 50+ meter 

 
Waarom zeg je 'tot' 8 uur batterijduur? 

Dit komt doordat er een aantal factoren zijn die de levensduur van de batterij kunnen 

beïnvloeden. Bijvoorbeeld de hoeveelheid activiteit die de camera afhandelt (dwz de hoeveelheid 

beweging), de afstand die de camera moet verzenden naar je mobiele telefoon en de 

temperatuur. De camera's worden onder de beste omstandigheden tot +8 uur getest. 

 
  



 

Equinics – Overdrevsvej 9, Undløse – 4340 Tølløse – DK – info@equinics.eu – www.equinics.eu 

Ik ben mijn camera-wachtwoord vergeten - wat moet ik doen? 

Reset eenvoudig je Equine Eye door 8 seconden op de 'record'-knop te drukken. De camera moet 

aan staan als je dit doet. Wanneer je de camera opnieuw instelt, configureer je de camera 

opnieuw en koppel je deze opnieuw aan je telefoon. 

 

Om je wachtwoord (op elk moment) te wijzigen, ga je gewoon naar de instellingen en selecteer je 

'gebruikersinstelling'. 

 
Kan ik mijn telefoon tegelijk met de camera gebruiken? 

Eenmaal verbonden met de camera, kan je bellen en gebeld worden, maar je vermogen om 

internet te gebruiken zal langzamer worden. 

 
Kan ik Equine Eye gebruiken als achteruitrijcamera? 

Ja, hij is magnetisch, dus hij kan gemakkelijk van de houder worden verwijderd en op de 

achterkant van je auto worden geplaatst voor gebruik als achteruitrijcamera. 

 
Kan ik Equine Eye gebruiken als stal- of thuiscamera? 

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

stal en andere plaatsen. Ga gewoon naar de camera-instellingen en selecteer 'wifi-instelling'. Hier 

kan je je wifi-netwerk selecteren en je wachtwoord invoeren. 

 
Kan ik Equine Eye als vaste camera gebruiken zonder wifi? 

De camera creëert een hotspot waarmee je mobiel de verbinding kan maken -  de 

ononderbroken afstand is ongeveer 50 m. Wanneer je infrastructuur (zoals muren) toevoegt aan 

de afstand waarover de verbinding moet worden verzonden, wordt deze afstand verkleind. Maar 

als je huis dicht bij de stal staat, kan Equine Eye als vaste camera worden gebruikt! 
 
Is de camera gecertificeerd? 

Ja, de camera is gecertificeerd volgens de Australische, Nieuw-Zeelandse, Europese en 

Amerikaanse veiligheidsnormen. 

 

         

 


