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Zoek naar “AYE” in App Store/Play Store, of scan de
QR code hieronder om te downloaden.

Download de AYE app: Als je nog geen account hebt, kan je een account registreren
of inloggen via een SMS verificatiecode. Lees de huidige
pagina en de volgende pagina voor de beschrijving van het
registratieproces.

Klik op “Nieuw account”, accepteer vervolgens de
privacyvoorwaarden en vul daarna jouw gegevens
in om de registratie te voltooien.

Account aanmaken
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Het product ondersteunt alleen een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk.
Het ondersteunt geen 5GHz Wi-Fi-netwerk. Voordat je de
Wi-Fi configureert, moet je de routerparameters instellen.
Het Wi-Fi wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten
zoals ~!@#$%^&*(). Wanneer je de Wi-Fi configureert, zorg er
dan voor dat de beveiligingscamera dicht in de buurt is van
jouw router voor een snelle configuratie.

• Zorg er allereerst voor dat jouw telefoon is aangesloten 
  op een WiFi-netwerk.
• Klik vervolgens op ''Voeg toestel toe'' (afbeelding 1).

• Schakel bluetooth in (afbeelding 2)

• Het is belangrijk dat de beveiligingscamera in koppelmodus
  is zodat jouw telefoon de camera kan vinden.

• Je kan het apparaat ook verbinden via een QR code.
  Klik eerst op ''Camera bewaking'' (afbeelding 3) en selecteer
  de Smart Camera.

Apparaat toevoegen
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• Klik vervolgens rechtsboven in
  het scherm en selecteer QR Code
  (afbeelding 4).
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• Vul vervolgens de SSID van jouw WiFi in en het wachtwoord
  (afbeelding 5). Daarna zal er een QR code worden
  aangemaakt (afbeelding 6). Deze kan je scannen met jouw
  camera.

• Wacht vervolgens tot de verbinding wordt gemaakt. 
  Wanneer het apparaat succesvol is toegevoegd kan je de
  naam van het apparaat aanpassen.

10

Functiebeschrijving
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1. Instellingen 

2. Wi-Fi-signaalsterkte

3. Geluidsinstellingen

4. SD 

5. Volledig scherm

6. Schermafbeelding

7. Microfoon activeren

8. Live weergave opnemen

9. Video afspelen

10. PTZ-bediening  (De camera kan willekeurig worden
gedraaid om je een ander perspectief te laten zien. Je kan
de camera op en neer bewegen, en elke hoek vastleggen
die je wilt opnemen.

11. Bewegingsdetectie-alarm instellen
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• Apparaatnaam - hiermee kan je de apparaatnaam en de
  locatie van het apparaat wijzigen

• Deel Apparaat - je kan dit apparaat delen met andere
  mensen, voer het mobiele telefoonnummer van de
  desbtreffende persoon in ; (Opmerking: het ingevoerde
  mobiele telefoonnummer moet geregistreerd zijn met een
  Aye App account).

• Apparaatinformatie - bekijk onder andere: Apparaat ID,
  Wi-Fi signaalsterkte, IP-adres, Macadres of de tijdzone van
  het apparaat.

• Bewegingsdetectie- kan de bewegingsdetectieschakelaar
  en de gevoeligheid van het bewegingsdetectiealarm
  instellen.

• Geheugenkaart instellingen

• Om de instellingen van de app en van de aangesloten
  apparaten te wijzigen klik je eerst op ''mijn'' rechtsonder in
  het scherm (afbeelding 7.jpg). Vervolgens klik je op het
  icoontje rechtsboven in je scherm. Je kan nu verschillende
  instellingen aanpassen (afbeelding 8.jpg)

Aye App
Klik op "     " in de
rechterbovenhoek voor de
instellingen van het toestel
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• Om de instellingen van de app en van de aangesloten
  apparaten te wijzigen klik je eerst op ''mijn'' rechtsonder in
  het scherm (afbeelding 7.jpg). Vervolgens klik je op het
  icoontje rechtsboven in je scherm. Je kan nu verschillende
  instellingen aanpassen (afbeelding 8.jpg)
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1. LUKT HET NIET OM APPARAAT TOE TE VOEGEN TIJDENS
   NET-PAIRING?
• Zorg ervoor dat de mobiele telefoon en het toestel
   verbonden zijn met een 2.4GHz router. Zorg er daarnaast
   voor dat het juiste Wi-Fi wachtwoord is ingevoerd.

2. LUKT HET NOG STEEDS NIET OM EEN APPARAAT TOE TE
    VOEGEN NAOPNIEUW SCANNEN?
• Als het niet lukt om een apparaat toe te voegen, wordt
  het aanbevolen om het apparaat opnieuw te starten of het
  apparaat uit te schakelen en het opnieuw te proberen

3. HET APPARAAT KAN GEEN VOORBEELD WEERGEVEN?
• Controleer op een zwak Wi-Fi-signaal. Je kan het toestel
  dicht bij de router plaatsen. Als het nog steeds niet werkt,
  reset het apparaat en voeg het opnieuw toe.

4. WAAROM STAAT HET APPARAAT NOG STEEDS OP DE
    LIJST NADAT HET IS GERESET?
• Het resetten van het apparaat reset alleen de
  netwerkconfiguratie van de camera en kan niet de
  configuratie in de App wijzigen. Je moet inloggen in de
  App om de camera te verwijderen

Troubleshooting
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5. HOE SLUIT IK DE CAMERA AAN OP EEN ANDERE 
    ROUTER?
• Log eerst in om het apparaat te verwijderen en te resetten,
  en configureer het apparaat opnieuw via de App.

6. WAAROM KAN HET APPARAAT EEN sd-KAART NIET
    IDENTIFICEREN?
• Het wordt aanbevolen om de SD kaart te plaatsen en te
  verwijderen na het uitschakelen van het apparaat.
  Controleer of de SD kaart onder normale
  gebruiksomstandigheden is en de indeling FAT32 is.
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