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Uiterlijk van de Hipcam Deurbel
Inhoud van de doos:
1x Hipcam videodeurbel
1x Draadloze deurbel-gong
1x Montagematerialen
1x Handleiding

DC 5V voedingsconnectie

Microfoon

(achterkant deurbel)

LED status licht

Groothoek lens

IR LEDs

Licht sensor

LCD touch screen

Speaker
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Het monteren van de deurbel
De deurbel van Hipcam werkt op een output van
12-24v. Raadpleeg een specialist in geval van
twijfel over de uitvoer van uw voeding
Installatie via gong in huis
Installatie via Hipcam gong pagina 8

1.

Ga naar uw zekeringkast en schakel de
stroom uit.

2.

Probeer uw huidige deurbel om zeker te
weten dat de stroom er af is.

3.

Haal de voorkant van uw huidige deurbel
eraf en bevestig dat uw huidige bel een
spannings output heeft van 12-24v.

4.

Ontkoppel de twee draden verbonden met
uw huidige deurbel (A en B) en bevestig ze
aan de muur met tape zodat ze niet in de
elektrische leiding vallen
Draden naar de gong (12-24v)

Voorkant Achterkant

Gong in huis

Van uw huidige deurbel
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5.

Verwijder de achterkant van de Hipcam
deurbel door de pin die meegeleverd is in
de doos in het kleine gaatje aan de
onderkant van de deurbel te drukken.

Achterplaat

Deurbel

6.

Het kan zijn dat u nieuwe gaten moet boren
in de muur. Hiervoor kan u de bijgeleverde
boor en plastic deuvels gebruiken.

7.

Schroef de achterplaat aan de muur.
Mogelijk wilt u de extra muurplaat tussen de
muur en de achterplaat toevoegen.

Bedrading van
de gong (12-24v)

Voorkant

Achterplaat

Achterkant

Extra muurplaat

8.

Lokaliseer uw huidige deurbel gong. Dit zou
er ongeveer zo uit moeten zien:
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9.

Verwijder de kap van uw gong. De verbinding
zou er ongeveer zo uit moeten zien:
AC stroom voorziening (110/220v)

Transformator
12-24v

12-24v

12-24v

Achterplaat

Gong

10.

Verbind de zwarte en rode draden in de doos
met de Hipcam gong.
Plaats een van de draden (de kleur maakt
niet uit) in gat 2 terwijl u in gat 1 drukt met
de pin in de doos
Steek de andere draad in gat 4 terwijl u in
gat 3 drukt met de pin in de doos.

11.

Controleer of beide draden goed in de gaten
zijn geplaatst door er voorzichtig aan te
trekken.
Hipcam gong

Pairing gat
Pairing LED

Meegeleverde draden
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11.

Ontkoppel de draad van de TRANS-aansluiting
op de deurbel en sluit deze aan op de
FRONT-aansluiting (A)
Voor

Na

AC stroom voorziening (110/220v)
Draad naar uw
deuropening

12-24v

Draad naar uw
deuropening

12-24v

AC stroom voorziening (110/220v)
Draad naar uw
12-24v
deuropening

Transformator

Draad naar uw
deuropening

12-24v

Transformator

12-24v

Gong

12-24v

Gong

12.

Sluit 1 van de draden van de Hipcam gong aan
op de TRANS-aansluiting op de gongkist (A).

13.

Sluit de andere draad van de Hipcam gong aan
op de bedrade aansluiting op de
transformator die verbinding maakt met uw
deuropening (B).
AC stroom voorziening (110/220v)
Hipcam gong

Transformator

Draden naar uw
deuropening

Achterplaat

Gong
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14.

Sluit de draad die van de transformator komt
aan op uw Hipcam deurbel (A).

15.

Sluit de draad van de voorste klem aan op uw
Hipcam deurbel (B).

Achterplaat
Hipcam deurbel

Gong

16.

Monteer de Hipcam deurbel vast aan de
achterplaat.

17.

Ga nu terug naar de zekeringskast en schakel
de stroom in.

18.

De Hipcam zou nu automatisch aan moeten
gaan. Mocht dit niet het geval zijn, controleer
dan of de transformator op uw gong een output heeft van 12-24v.

19.

De Hipcam deurbel is nu klaar om te pairen
met uw smartwatch. Lees meer hierover op
pagina 10.
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Installatie via Hipcam gong
1.

Voor het installeren van de Hipcam gong
kan u de eerste 7 stappen van de installatie
via gong in huis aanhouden (pagina 3 en 4).
Vergeet niet de stroom van de deurbel eraf
te halen!

2.

Verbind de draad die van de transformator
komt met uw Hipcam deurbel.

3.

Sluit de draad van de voorste klem aan op uw
Hipcam deurbel (B).

Draden naar uw
deuropening

Achterplaat
Hipcam deurbel

4.

Monteer de Hipcam deurbel vast aan de
achterplaat.

5.

Open de Hipcam gong (druk zachtjes op de
gong om de deksel eraf te halen).

6.

Connect de USB poort op de Hipcam stekker
en doe deze in een contactdoos.
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7.

Ga nu terug naar de zekeringskast en schakel
de stroom in.

8.

De Hipcam zou nu automatisch aan moeten
gaan. Mocht dit niet het geval zijn, controleer
dan of de transformator op uw gong een output heeft van 12-24v.

9.

De Hipcam deurbel is nu klaar om te pairen
met uw smartwatch. Lees meer hierover op
pagina 10.
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Aan de slag
1.

Download en installeer de Hipcam app op
uw smartphone. De app is te vinden in de
Google PlayStore and Apple App Store.

2.

Zorg dat de Hipcam camera aanstaat.

3,

Creëer een nieuw Hipcam account:
Klik op “Sign Up”.
Voer uw email adres en maak een
wachtwoord aan. Het wachtwoord moet
minstens 1 symbool bevatten en minimaal
8 tekens langs zijn.
Bevestig het wachtwoord.
Klik op de “Create” knop. Per mail ontvangt
u nu een conformatie link.
Open de bevestigingsmail via uw smartphone
en klik op de activatielink. Deze zal u door
verwijzen naar de Hipcam App.
Kies een profielfoto (optioneel) en vul uw
naam, etc. in.
Klik op “Set Profile”. Nu kan u de Hipcam
camera toevoegen aan uw account.

4.

Klik op “Generate QR Code”.

5.

Selecteer uw taal en ga naar volgend

6.

Voer uw WiFi wachtwoord (2.4Ghz frequentie)
in en klik op “Confirm”. Er zal nu een tutorial
video verschijnen.
Klik op “Ok” om verder te gaan.
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7.

Toon de QR code aan de Hipcam camera
zoals onderstaande foto of de video in de app.

8.

U bent nu verbonden. De live stream van uw
camera is nu te vinden onder het kopje
“My camera’s”.

9.

Pas de Hipcam gebruiker aan:
Klik op het gebruikers icoon in de
rechterhoek van het scherm.
Klik op het pijltje bij het profiel om de
foto en naam te wijzigen. Tevens kan
u het wachtwoord wijzigen bij “Change
password”. Bij “About” kan u de algemene
voorwaarden en privacy statement lezen.
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Aan de slag
Live meekijken
1.
Bij uw eigen camera: Ga naar het “My Cameras”
kopje. Kies de camera waar u het beeld van
wil ziet bekijken en u word doorgestuurd.
2.

Op camera’s die gedeeld met u zijn: Ga naar
het “Shared” kopje en selecteer de gedeelde
camera waar u live wilt meekijken.

Stel bewegingszone in
1.
Klik op de “Smart area” knop binnen het “Main
Live” menu.
2.

Selecteer de gewenste zone, door met de
anker punten op uw scherm te slepen.

3.

Klik op opslaan.

4.

Wanneer er beweging word gedetecteerd in
deze zone krijgt u hier een push melding van.

Maak een tweerichtingsgesprek audio gesprek
1.
Klik op de bel knop binnen het “Main live” menu
om een tweerichtings audio gesprek te starten.
2.

Houd de microfoon knop ingedrukt wanneer
u aan het praten bent en laat deze los om te
luisteren.

3.

Klik op de “Cancel” knop om een gesprek te
stoppen.

Maak een tweerichtingsgesprek video gesprek
1.
Klik op de bel knop binnen het “Main live” menu
om een tweerichtings video gesprek te starten.
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2.

Houd de microfoon knop ingedrukt wanneer
u aan het praten bent en laat deze los om te
luisteren.

3.

Klik op de “Rotate camera” knop om het beeld
van de camera te roteren.

4.

Klik op de “Cancel” knop om een gesprek te
stoppen.

Alarm
1.
Klik op de “Alarm” knop om uw Hipcam camera
te bellen.
Schakel meldingen aan/uit
1.
Ga naar “Armed/Disarmed” om uw Hipcam
alarm detecties aan/uit te zetten.
Geo locatie
1.
Klik op de “Location” icon in het bovenste
gedeelte van het scherm om de locatie van uw
Hipcam te zien.
Deel de camera met anderen
1.
Ga naar “Share camera” en klik op het plusje.
2.

Kies de camera die u wilt delen en kies het
juiste contact persoon waarmee u de camera
wilt delen.

Updates
1.
Bij “Systems” krijg u de laatste firmware
updates te zien. Om de update succesvol te
maken herstart je de camera.
Uitloggen
1.
Ga naar hoofdscherm binnen de app en klik op
het gebruikers icoontje in de rechterbovenhoek.
2.

Klik nu op “Log out” om uit te loggen.
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Hipcam Protect
Hipcam biedt meerdere protect plannen aan. Deze
plannen zijn te vinden op de officiële Hipcam website.
Ga naar www.hipcam.com of scan de QR code:

De volgende opties zijn enkel van toepassing bij
betaalde Hipcam plannen.
Creëer een clip
1.

Ga naar het hoofdmenu van uw Hipcam camera
en klik op “Create clip”.

2.

Geef de clip een naam.

3.

Selecteer de datum, tijd en duur van de clip.

4.

Zet de datum notering aan/uit.

5.

Klik op “Ok” om de clip te maken of op “Cancel”
om de video te annuleren.

Creëer een timelapse
1.

Ga naar het hoofdmenu van uw Hipcam camera
en klik op “Create timelapse”.

2.

Geef de clip een naam en selecteer de
datum, tijd en duur van de clip.

3.

Zet de datum notering aan/uit.

4.

Klik op “Ok” om de timelapse te maken of op
“Cancel” om de video te annuleren.
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Specificaties
Type

Hipcam Deurbel

Kleur

Zwart

Formaat

11.9 x 5.8 x 3.1 cm

Gewicht

220 gram

Camera

1080p Full HD

Kijkhoek

136° graden verticaal

Nachtvisie

Nachtvisie door
2 infrarood LED’s

Audio

Ingebouwde microfoon
Ingebouwde speaker

Geluid (sirene) in DB

90 decibel

Digitale zoomfunctie

20x digitale zoom

Stroomvoorziening

• 12– 24v deurbelvoeding
• Netstroom

Accu

Lithium Polymer 2500
mAh

Connectiviteit

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Operationele
temperatuur

-20 tot 45°

Lengte deurbel kabel

2.4 meter

Sensoren

Infrarood + lichtsensor

Beveiliging en data
protectie

128-bits AES met TLS
/ SSL-codering Voor
streaming en gegevens.

App compatible met

Android 4.4 of hoger
iOS 10.3 of hoger

De inhoud van deze specificatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande
kennisgeving. Kijk voor meer info op de officiële website (www.hipcam.com).
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