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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 
 

Ondersteuning na aankoop. 
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Beveiligingslamp met camera. 

 
Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie 

maar ook een toegewijde helplijn en webondersteuning om u van           
dienst te zijn. 
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INLEIDING 

Het gebruiken van een floodlight met bewegingsdetector 
is een goed idee om ongewenste bezoekers te 
detecteren, maar deze gaat een stap verder – ze worden 
daadwerkelijk opgenomen. De beveiligingslamp met 
camera is in staat om zowel video’s als foto’s te maken. De 
beveiligingslamp wordt geleverd met een krachtige 300W 
halogeenlamp en de ingebouwde PIR sensor heeft een 
detectiebereik van 9 meter. De bewegingsdetector zal de 
schijnwerper activeren en de opname starten zodra een 
beweging wordt gedetecteerd. Video’s en foto’s worden 
direct naar de SD kaart geschreven en worden voorzien 
van een datum/tijd stempel. 
 
WELKOM  
U heeft met de aanschaf van dit kwaliteitsproduct voor 
huisbeveiliging een uitstekende keuze gemaakt. 
Hierdoor hebt u nu de zekerheid en rust die hoort bij de 
aanschaf van een product dat is geproduceerd volgens 
de hoogste standaarden van functionaliteit en veiligheid, 
ondersteunt door de hoge kwaliteitsstandaarden van Aldi. 
We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. 
Daarom wordt dit product voor huisbeveiliging geleverd 
met een 3-jarige garantie en een uitstekende 
ondersteuning via onze toegewijde hulplijn. 
We hopen dat u nog vele jaren plezier zult hebben van uw 
aankoop. 
Als u technische ondersteuning nodig heeft, of in het 
onwaarschijnlijke geval dat uw product fouten vertoont, 
neem telefonisch contact op met onze hulplijn voor directe 
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ondersteuning. Productfout claims gemaakt binnen de 3-
jarige garantieperiode worden kosteloos gerepareerd of 
vervangen indien u over een geldig aankoopbewijs 
beschikt (bewaar uw kassabon goed!). Dit tast uw 
wettelijke rechten niet aan. 
Echter, wees ervan bewust dat de garantie ongeldig is en 
vervalt indien geconstateerd wordt dat het product 
moedwillig is beschadigd, onjuist is gebruikt of is 
gedemonteerd.  
 

ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies en de 
bedieningsinstructies voordat u de beveiligingslamp in 
gebruik neemt om schade aan uw apparaat te 
voorkomen.  

 
Het apparaat niet laten vallen, demonteren, openen, 
pletten, buigen, doorboren, versnipperen, in de magnetron 
stoppen, verbranden, verven of vreemde objecten in het 
product steken.  
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Waarschuwing 
 

Dit symbool wordt gebruikt om de gebruiker 
te wijzen op de aanwezigheid van 
belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in de meegeleverde 
documentatie van het product. 

Dit symbool geeft de aanwezigheid van 
niet-geïsoleerde “gevaarlijke voltages” 
binnenin de behuizing van het product die 
sterk genoeg kunnen zijn om een risico op 
elektrische schok de veroorzaken bij 
personen. 

Alle veranderingen of aanpassingen aan dit product welke 
niet zijn geautoriseerd door het persoon verantwoordelijk 
voor de conformiteit kunnen de garantie doen vervallen.  
 
 
WAARSCHUWING  
Gevaar, veiligheid en waarschuwingsopmerkingen 
• Onjuist gebruik van de camera en de accessoires kan 

gevaarlijk zijn voor u en voor anderen en kan de camera 
beschadigen. Daarom vragen we u de volgende 
gevaar, veiligheid en waarschuwingsopmerkingen te 
lezen en strikt op te volgen.  
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Correct gebruik  
• De beveiligingslamp is enkel bestemd voor het maken 

van geluids- en video-opnamen buitenshuis. De 
opgegeven maximale afstanden zijn geschikt en kunnen 
worden behaald afhankelijk van de omgeving en de 
weersomstandigheden. Het is uw verantwoordelijkheid 
er zorg voor te dragen dat u geen rechten van derden 
schaadt bij het gebruiken van de beveiligingslamp.  

• De beveiligingslamp is enkel ontworpen voor particulier 
gebruik.  

 
Gevaar voor kinderen en personen die beperkt in staat zijn 
om elektrische apparaten te bedienen  
• De beveiligingslamp, accessoires en verpakking zijn 

geen kinderspeelgoed en dienen daarom buiten bereik 
van kinderen gehouden te worden. Er bestaat een risico 
op elektrocutie, vergiftiging en verstikking. 

• De beveiligingslamp en accessoires mogen niet gebruikt 
worden door kinderen of personen die beperkt in staat 
zijn om apparatuur te bedienen. De beveiligingslamp 
mag niet gebruikt worden door personen (inclusief 
kinderen) met fysieke, waarnemende of mentale 
beperkingen of beperkte ervaring en/of kennis. De 
beveiligingslamp mag alleen worden gebruikt door 
personen die fysiek en mentaal in staat zijn het apparaat 
veilig te bedienen, tenzij onder supervisie van een 
persoon die zorg draagt voor hun veiligheid of 
geïnstrueerd zijn door dit persoon hoe het product te 
gebruiken. Kinderen dienen te worden geobserveerd 
om ervoor te zorgen dan zij niet met het apparaat 
spelen.  
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Bewaarinstructies 
• Condities voor opslag: -20oC toy 55 oC, 20-85% 

luchtvochtigheid, niet-condenserend. 
 
Specifieke instructies 
• De beveiligingslamp is alleen ontworpen om weerbesten-

dig te zijn.  
• Probeer nooit om het apparaat onder te dompelen in 

water of enige andere vloeistof. Hierdoor zal het 
apparaat beschadigen en de garantie vervallen. 

• Gebruik een zacht lensdoekje om te lens te reinigen. 
Voorkom het aanraken van de lens met vingers. 

• Verwijder vuil en streken met een zachte vochtige doek 
met water of een mild reinigingsmiddel. Bewaar de 
beveiligingslamp in een koude en stofvrije omgeving of 
verpakking wanneer deze niet gebruikt wordt. 

• Open de beveiligingslamp niet voor niet-toegestaan 
onderhoud. Het apparaat kan hierdoor serieus 
beschadigen en zal de garantie doen vervallen. 

• Deze beveiligingslamp is een gevoelig elektrisch 
apparaat. Probeer de camera niet zelf te repareren, 
aangezien het openen van de behuizing u bloot kan 
stellen aan gevaarlijke voltages en andere risico’s. 

• Raak de schijnwerper niet aan wanneer de spanning is 
ingeschakeld, deze wordt zeer heet. 
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Gevaar voor elektrocutie in het geval van natte en 
vochtige omstandigheden 
• De beveiligingslamp en de meegeleverde 

componenten mogen niet worden blootgesteld aan 
druppend of verneveld water. Bakken gevuld met 
water, zoals vazen en glazen mogen ook niet op of dicht 
bij de camera geplaatst worden. Gevaar van brand en 
elektrocutie.  

• Gebruik de camera en componenten niet nabij water 
en bescherm tegen damp en vochtigheid. Gevaar van 
brand en elektrocutie.  

• Gebruik de camera en componenten niet in gebieden 
met een hoge luchtvochtigheid, stoom, rook en stof. 
Gevaar van brand en elektrocutie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates.  
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Elektrisch gevaar  
• Schakel de beveiligingslamp uit indien externe objecten 

of vloeistoffen de lamp of de camera zijn 
binnengedrongen. Wacht tot deze volledig is 
opgedroogd. Er is een gevaar van brand en 
elektrocutie.  

• Schakel de beveiligingslamp uit indien deze is gevallen 
of de behuizing is beschadigd. Er is een gevaar van 
brand en elektrocutie.  

• De beveiligingslamp en componenten mogen niet 
worden ontmanteld, aangepast of gerepareerd. Er is 
gevaar van brand en elektrocutie.  

• Gebruik alleen de meegeleverde voedingskabel of een 
kabel met dezelfde specificaties. Sluit alleen aan op een 
voedingsbron met een correct voltage zoals 
aangegeven op het typeplaatje.  

• Gebruik de voedingsbron of –kabel niet indien 
beschadigd. Vervang door hetzelfde type kabel of 
voedingsbron.  

• De USB voeding mag niet worden gebruikt tijdens 
onweer, er is een risico op elektrocutie. 
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MONTAGE- EN ONDERDELENLIJST 

 Beveiligingslamp met camera  EVA foam 

 USB kabel  Schroeven (4 st.) 

 300W halogeenlamp  Bouten (4 st.)  

 Inbussleutel  4GB geheugenkaart 
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Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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OVERZICHT 

Vooraanzicht 
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Schijnwerper 
Kan worden gedraaid en gekanteld om het zichtbereik aan 
te passen. Maximale draaiing is +/-30 graden. Kantelhoek is 
10 graden. 

Schijnwerper schroef 
Verwijder om de schijnwerper behuizing te openen om de 
halogeenlamp te vervangen. 

Schijnwerper deksel 
Open om de lamp te vervangen. 

Halogeenlamp 
Voor verlichting, gebruik het juiste voltage en wattage 
halogeenlamp. 
Halogeenlamp: R7S, maximaal 300W. 
 
Voorkap afsluiter en voorkap 
Om de voorkap te openen of sluiten. 

PIR 
Passieve infrarood bewegingssensor. 

Cameralens 
Dit is de lens van de digitale camera. Gebruik een zachte 
doek om te reinigen indien nodig. 

TEST Indicator 
Dit is een rode LED om het PIR detectiebereik aan te geven. 

Camera behuizing 
Kan worden gedraaid en gekanteld om het PIR 
detectiebereik aan te passen. De maximale draaiing is +/-
30 graden. De maximale kanteling is 30 graden. 
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Muurbevestiging 
Om de beveiligingslamp met de meegeleverde schroeven 
aan de muur te bevestigen. 

EVA foam 
Te plaatsen tussen de muur en de muurbevestiging om te 
zorgen dat geen water kan binnendringen. 
 
 
Bedieningspaneel  
Gebruik de inbussleutel om de schroef in de voorkap te 
verwijderen, draai de kap vervolgens tegen de klokrichting 
in tot het einde en verwijder de kap. Na het openen van 
de voorkap ziet u het bedieningspaneel. Zie hieronder. 

 

LCD scherm 
Scherm met iconen die de instellingen en aantallen van 
opgenomen foto’s/video’s weergeven. Meer details 
verderop in deze handleiding. 
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Camera schakelaar 
Schakel tussen opname modus (CAM) en Test modus (TEST). 

Opname schakelaar 
Gebruik deze schakelaar om te wisselen tussen foto’s en 
video’s. Afhankelijk van de instelling worden foto’s of video-
opnamen gemaakt wanneer beweging wordt 
gedetecteerd. U kunt kiezen uit 3 foto’s (3P), 6 foto’s (6P) of 
video (AVI). 

Resolutie schakelaar 
Om de foto en video resulutie in te stellen. U kunt kiezen uit 
hoge resolutie (HI) en lage resolutie (LO) 

SD geheugenkaart slot 
Om een SD geheugenkaart te plaatsen. Zorg dat de SD 
kaart is ontgrendeld. Plaats de kaart stevig. Druk nogmaals 
om te verwijderen. De beveiligingslamp heeft de SD kaart 
nodig voor het opslaan van foto’s en video’s. 
SET/UP/DOWN knoppen 
Gebruik deze drie knoppen om de camera instellingen te 
wijzigen zoals datum/tijd/opnametijd/intervaltijd. 

USB aansluiting 
Gebruik deze poort om de USB kabel van de 
beveiligingslamp te verbinden met een PC om toegang te 
krijgen tot opgeslagen foto’s en video’s direct vanaf de 
beveiligingslamp. 
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LCD Scherm 
 

 
 
 

 

Foto icon. Geeft aan dat de 
beveiligingslamp stilstaande beelden 
opneemt. Aantal opnamen is afhankelijk 
van de instelling van de opname 
schakelaar. 

 Foto teller om aan te geven hoeveel foto’s 
of video’s zijn opgenomen. 

 Geheugen status icoon. Alleen aan wan-
neer een externe SD kaart is geïnstalleerd. 

 Video icoon. Geeft aan dat de 
beveiligingslamp in video opname modus 
is. De opnametijd is afhankelijk van de 
opname tijd instellingen. 

 Hoge resolutie icoon. Geeft aan dat de 
beveiligingslamp foto’s en video’s in hoge 
resolutie maakt. 

 Lage resolutie icoon. Geeft aan dat de 
beveiligingslamp foto’s en video’s in lage 
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resolutie maakt.  

 Datum instelling icoon. Geeft aan dat uw 
beveiligingslamp in data instel modus is. 

 
Tijd instelling icoon. Geeft aan dat uw 
beveiligingslamp in tijd instel modus is. 

 Vuilnisbak icoon. Geeft aan dat uw 
beveiligingslamp in verwijder modus is. 
 

 Schijnwerper instel icoon. Geeft aan dat de 
schijnwerper van de beveiligingslamp de 
automatische detectie gebruikt om de 
schijnwerper in te schakelen. 

  Laat de datum/tijd/video opnametijd/foto 
en video interval tijd zien. 

 Druk op de SET knop om de huidige modus 
te verlaten. 

 
Foto/Video capaciteit 

SD kaart 
Hoog 
12M 

 

Hoog 5M 
2592 x 
1944 

AVI VGA 
 

AVI 
QVGA 

 
 4000 x 

3000 
2592 x 
1944 

10 
seconden 

10 
seconden 

1G 128 256 17 51 
2G 256 512 34 102 
4G 512 1024 68 204 
8G 1024 2048 136 408 
16G 2048 4096 272 816 
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OPMERKING 
Het foto/video capaciteit overzicht laat het geschatte 
aantal foto’s/video’s zien dat kan worden opgeslagen, 
gebaseerd op de resolutie instellingen en het format van de 
SD kaart. Wanneer de SD kaart vol is zal uw beveiligingslamp 
de oudste data overschrijven om ervoor te zorgen dat u 
altijd over de meest recente beelden kunt beschikken. 
Ondersteunt SD kaarten tot 16GB. 
 
Het is niet aanbevolen om de SD kaart te plaatsen of 
verwijderen tijdens gebruik aangezien hier storingen door 
kunnen ontstaan. Het controlepaneel zal het aantal foto’s 
op het interne geheugen weergeven. 
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De beveiligingslamp bevestigen 

Bevestig de beveiligingslamp op een stabiele ondergrond 
van tenminste 1/2” of 12.7 mm dik op een veilige plek 
waarvandaan de te monitoren locatie zichtbaar is. We 
raden u aan de camera op 2 meter hoogte met een 
neerwaartse hoek van 15 graden te monteren. Zorg dat u 
de camera niet in oostelijke of westelijke richting monteert 
aangezien het opgaan en ondergaan van de zon valse 
detecties kan opleveren en voor overbelichte foto’s kan 
zorgen. Zorg dat de voorkant van de beveiligingslamp vrij is 
van takken en andere begroeiing zodat de camera en de 
PIR sensor een vrij zicht hebben. 
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1. Sluit de beveiligingslamp aan op AC netstroom 
 
Zorg dat uw beveiligingslamp is goedgekeurd voor uw 
voltage. Een onjuist voltage zal de camera 
beschadigen. 

 
Blauwe draad voor nul. 
Geel/groene draad voor aarde. 
Bruine draad voor fase. 

 
 

BELANGRIJK 
• Zorg voor correcte bedrading aangezien door fouten 

het apparaat zal beschadigen en de garantie zal 
vervallen 

• We adviseren het gebruik van een aansluiting die kan 
worden uitgeschakeld indien nodig. Wanneer de 
bedrading correct is aangesloten, schakel de spanning 
in. 

• Wanneer aangesloten, indien de helderheid van de 
omgeving niet genoeg is, zal de lamp gedurende 
ongeveer 60 seconden gaan branden, en zal de rode 
LED gedurende ongeveer 60 seconden knipperen om te 
gebruiker te informeren om het detectiegebied te 
verlaten, waarna de beveiligingslamp klaar is voor 
gebruik en zal opnamen maken zodra de bewegings-
sensor een beweging opmerkt. 
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Vervangen van de halogeenlamp bij defect 
 WAARSCHUWING: De halogeenlamp kan erg heet 
zijn. 
 

a. Schakel altijd eerst de spanning uit voordat u de bevei-
ligingslamp opent. 

b. Verwijder de schijnwerper schroef om de schijnwerper 
behuizing te verwijderen. 

c. Verwijder voorzichtig de halogeenlamp. Deze kan HEET 
zijn. 

d. Plaats een nieuwe halogeenlamp, waarbij u moet 
zorgen dat u de lamp niet met de blote huid aanraakt. 
Halogeenlamp: maximaal 300W R7S 

e. Sluit de schijnwerper behuizing en draai de schroef 
voorzichtig terug. 

 
 
Instellen van de camera 

1. Plaatsen van SD geheugenkaart 
a. Gebruik de inbussleutel om de schroef in de voorkap te 

verwijderen. Draai vervolgens de voorkap tegen de 
klokrichting in tot het einde en verwijder de voorkap. 

b. Na het openen van de voorkap, plaats de SD 
geheugenkaart in het SD kaart slot in de juiste richting, 
zoals aangegeven binnenin de behuizing. 
1. Zet geen kracht bij het plaatsen van de SD kaart. 
2. Zorg dat de SD kaart niet is vergrendeld. 

c. Om de SD geheugenkaart te verwijderen, druk op de SD 
kaart en deze zal naar buiten springen. Trek nu 
voorzichtig aan de kaart. 
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Opmerking: we raden u aan om altijd voordat u de SD kaart 
uitneemt de camera in test modus te zetten totdat de SD 
kaart terug in de camera is geplaatst. 
 
Opmerking: de SD kaart dient in de camera te zijn geplaatst 
om foto’s/video’s op te kunnen slaan. 
 
2. Het bereik van de PIR sensor testen 
a. In test modus stelt de beveiligingslamp u in staat om het 

bereik te testen. 
b. Na het monteren en inschakelen van de AC netstroom 

zal de camera automatisch inschakelen. 
c. Schuif de Camera schakelaar naar de TEST positie, 

waarna het LCD scherm TEST zal weergeven. 
d. In test modus zal elke keer als de PIR sensor wordt 

getriggerd de rode test indicator aan de voorzijde van 
de camera knipperen om een detectie weer te geven. 
Loop rond in het gebied om vast te stellen of uw camera 
geschikt is gemonteerd. 

e. Pas de positie van uw beveiligingslamp aan indien nodig 
en herhaal het testen totdat u de gewenste dekking 
heeft. 

f. Wanneer u het testen van het bereik heeft voltooid, 
schuif de Camera schakelaar in de CAM positie en de 
beveiligingslamp zal 60 seconden aftellen. Tijdens het 
aftellen zal de RODE test indicator knipperen (een 
seconde aan, een seconde uit). Verlaat het bereik 
binnen 60 seconden om te voorkomen dat u wordt 
gefotografeerd of opgenomen.  

 

Opmerking: wanneer u klaar bent met “test modus” en 
terugschakelt naar “camera modus” zal het 
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indicatorlampje gedurende ongeveer 60 seconden 
knipperen. Schakel niet terug naar “test modus” voordat het 
knipperen is opgehouden. 
 
3. Instellingen 
U kunt de instellingen van uw beveiligingslamp aanpassen. 
De standaard instellingen staan hieronder. 
Merk op dat na het veranderen van elke instelling de test 
LED zal knipperen en de camera gedurende ongeveer 60 
seconden zal aftellen voordat de detectie wordt 
ingeschakeld. 
 
Instelling Standaard 
Tijd: 12:00          UU:MM 
Datum:                              01:01:10      MM:DD:JJ 
AE frequentie:                 50 Hz         50/60 
Foto interval: 1 seconde     01-99 
Resolutie:                      Hoog           Hoog/Laag 
Opname methode: Video         Video/Foto 
Schijnwerper instelling: Auto           Auto 
Lamp licht tijd: 30 00/15/30 
Video opname tijd: 10 seconden    10-60 
 
Uw beveiligingslamp kan direct in gebruik worden 
genomen, maar wellicht wilt u enkele instellingen aan-
passen voor gebruik – zie hiervoor het volgende deel. 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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4. De datum en tijd instellen 
De beveiligingslamp gebruikt het 24-uurs tijdformaat. Schuif 
de Camera schakelaar naar de CAM positie. 
 
a. Na het bevestigen van uw beveiligingslamp (met de SD 

kaart al geplaatst indien nodig), sluit de camera aan op 
AC netstroom. De camera zal automatisch inschakelen 
en beginnen met aftellen voordat deze klaar is voor 
gebruik. 

b. Houd de SET knop ingedrukt totdat het scherm T laat 
zien.  

 

 
 
c. Druk op de UP of DN knop om de UREN aan te passen. 
d. Druk nogmaals op de SET knop om de UREN te 

bevestigen. De camera gaat automatisch naar de 
MINUTEN instelling. 

e. Druk op de UP of DN knop om de MINUTEN aan te 
passen. 

f. Druk nogmaals op de SET knop om de MINUTEN te 
bevestigen. De camera gaat automatisch naar de 
DATUM instelling. Het scherm laat D zien. 
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g. Druk op de UP of DN knop om de MAAND aan te passen.  
h. Druk nogmaals op de SET knop om de MAAND te 

bevestigen. De camera gaat automatisch naar de DAG 
instelling. 

i. Druk op de UP of DN knop om de DAG aan te passen. 
j. Druk nogmaals op de SET knop om de DAG te 

bevestigen. De camera gaat automatisch naar de 
JAAR instelling. 

k. Druk op de UP of DN knop om het JAAR aan te passen. 
l. Nadat u klaar bent met het instellen van de TIJD en 

DATUM instellingen, houd de SET knop gedurende 2 
seconden ingedrukt om de TIJD en DATUM instellingen 
te verlaten. 

 
OPMERKING: De DATUM en TIJD wordt als stempel op foto’s 
en als eerste frame van video’s weergegeven. 
 
OPMERKING: Instellingen kunnen verloren gaan bij een 
stroomonderbreking. Zorg altijd dat u de camera opnieuw 
instelt nadat de stroom uitgeschakeld geweest is. 
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5. Stel de AE frequentie in op 60Hz of 50Hz 
Zorg dat de Camera schakelaar op de CAM positie staat. 
 
a. Door het instellen van de beveiligingslamp op de juiste 

AC frequentie voorkomt u een knipperend effect op 
vastgelegde beelden.  
1. Voor Europa moet dit zijn ingesteld op 50Hz. 
2. Voor de US moet dit zijn ingesteld op 60Hz. 

b. Druk eenmaal op de SET knop, het scherm zal ESC 
weergeven. 

c. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop tot het scherm 
AE weergeeft. 

d. Druk nogmaals op de SET knop om naar de AE instelling 
te gaan. Het scherm geeft 60Hz of 50Hz weer. 

 
e. Druk op de UP of DN knop om de AE instelling aan te 

passen naar 60Hz of 50Hz, druk vervolgens op de SET 
knop om te bevestigen. Het scherm zal teruggaan en AE 
weergeven. 

f. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop totdat het 
scherm ESC weergeeft, druk vervolgens op de SET knop 
om het menu te verlaten. 

 

6. De resolutie aanpassen 
a. Schuif de Resolutie schakelaar naar HI of LO. Hoge (HI) 

resolutie staat voor 12M beelden en lage (LO) resolutie 
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staat voor 5M beelden. De resolutie instelling geldt ook 
voor het opnemen van video. 

 

 is hoge resolutie 12M of 720P (1280 x 720 @ 30 fps) 
video opnemen. 
is lage resolutie 5M of VGA (640 x 480 @ 30 fps)  video 
opnemen. 

 
7. Stel de foto en video opname in 
a. Schuif de opname schakelaar naar 3P, de camera zal 

3 foto’s per detectie maken. 
b. Schuif de opname schakelaar naar 6P, de camera zal 

6 foto’s per detectie maken. 
c. Schuif de opname schakelaar naar AVI, de camera zal 

een video per detectie maken. Zie het gedeelde De 
opname interval instellen voor de lengte van de video-
opname. 

 
8. De opname interval instellen 
Zorg dat de Camera schakelaar op de CAM positie staat. 
a. Druk eenmaal op de SET knop, het scherm zal ESC 

weergeven. 
b. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop tot het scherm 

TO weergeeft. 
c. Druk eenmaal op de SET knop om  de interval tijd in te 

stellen. Het scherm zal To 01 weergeven. 
d. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop om de 

intervaltijd in te stellen van 01 tot 99 seconden. De 
stappen zijn 1 seconde. 

e. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop totdat het 
scherm ESC weergeeft. 

f. Druk op SET om te verlaten. 
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9. De opnametijd instellen 
Zorg dat de Camera schakelaar op de CAM positie staat. 
a. Druk eenmaal op de SET knop, het scherm zal ESC 

weergeven. 
b. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop tot het scherm 

Aut. weergeeft. 
c. Druk eenmaal op de SET knop naar de video opnametijd 

instelling te gaan. Het scherm zal Aut 10 weergeven. 
d. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop om de video 

opnametijd in te stellen van 10 tot 60 seconden, in 
stappen van 1 seconde. 
e. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop totdat het 

scherm ESC weergeeft. 
f. Druk op SET om te verlaten. 

 
10. De verlichtingstijd instellen 
Zorg dat de Camera schakelaar op de CAM positie staat. 
a.     Druk eenmaal op de SET knop, het scherm zal ESC 

weergeven. 
b.     Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop tot het scherm 

LIG weergeeft. 
c.     Druk eenmaal op de SET knop om de verlichtingstijd 

instellingen te openen. Het scherm zal 30 weergeven. 
d.     Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop om de 

verlichtingstijd in te stellen van 00 tot 30 seconden, in 
stappen van 15 seconden. 

e.     Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop totdat het 
scherm ESC weergeeft. 

Druk op SET om te verlaten. 
 
Opmerking: het cameralicht zal alleen inschakelen in het 
donker wanneer een SD kaart in de camera is geplaatst. 
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11. Verwijder de foto’s/video’s van de camera 
Zorg dat de Camera schakelaar op de CAM positie staat. 
a. Druk eenmaal op de SET knop, het scherm zal ESC 

weergeven. 
b. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop tot het scherm 

DEL weergeeft. 
c. Druk eenmaal op de SET knop om naar de Verwijder 

instellingen te gaan. Het scherm zal D-ONE weergeven. 
d. Druk herhaaldelijk op de UP of DN knop om D-ONE 

(laatste opname verwijderen) of D-ALL (alles 
verwijderen) of FT (de SD kaart formatteren) of ESC (om 
de verwijder instellingen te verlaten) te kiezen. 

e. Druk op de SET knop om te bevestigen. Het scherm zal 
DONE weergeven.  

f. Druk op de SET knop als het scherm D-ESC weergeeft om 
het menu te verlaten. 

g. Na het verlaten van de Verwijder instellingen, druk 
herhaaldelijk op de UP of DN knop tot het scherm ESC 
weergeeft. 

h. Druk op de SET knop om all instellingen te verlaten, en 
de beveiligingslamp zal gedurende 60 seconden 
aftellen. 

i. Sluit de voorkap volledig en vergrendel deze met de 
schroef en de meegeleverde inbussleutel. 

j. Na het aftellen zal, zodra een object binnen het PIR 
detectiebereik beweegt, de camera automatisch foto’s 
of video’s maken. 

 
Opmerking: Wanneer een foto of video is verwijderd kan dit 
niet meer ongedaan gemaakt worden. 
 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001.  
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut. 32 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. ENV-1402 

 

 

  

Foto’s en video’s bekijken op uw PC 

U kunt de beveiligingslamp direct op uw computer 
aansluiten om toegang te krijgen tot de foto’s/video’s op 
de SD kaart via de meegeleverde USB kabel. Daarnaast 
kunt u een kaartlezer of een digitale camera gebruiken om 
de SD kaart te lezen. 
 
Wanneer u de beveiligingslamp up uw computer heeft 
aangesloten wordt deze weergegeven als een 
verwisselbare harde schijf en kunt u Windows Explorer 
gebruiken om de foto’s en video’s opgeslagen door de 
beveiligingslamp te bekijken. U kunt de foto’s/video’s naar 
uw PC kopieren of ze verwijderen via uw PC. 
 

 
1. De opnamen direct via de beveiligingslamp bekijken 

op uw PC 
a. Open de voorkap en verwijder de schroef met de 

inbussleutel. 
b. Schuif de Camera schakelaar in de CAM positie. 
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c. Sluit de USB kabel aan op uw beveiligingslamp en 
vervolgens op de USB poort van uw computer. De 
beveiligingslamp zal automatisch omschakelen naar 
USB modus en het scherm zal “USB” weergeven. Het de 
SD kaart zal zichtbaar worden op uw computer als een 
verwisselbare schijf. 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

1. Systeemeisen en compatibiliteit 
• Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8.  
• Pentium 1GHz of gelijkwaardige processor 
• 32MB SDRAM of meer 
• VGA Videokaart met minimaal 32MB RAM 
• Kleur 32 bit of hoger 
• Een beschikbare USB port 
• 20GB vrije harde schijfruimte 
 
Als u vragen hebt betreffende de specificaties van uw PC, 
raadpleeg uw PC leverancier.  
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2. Functies en specificaties 
• PIR detectie hoek van 52 graden en bereik tot 9M. 
• Kleur CMOS Image Sensor 5M pixels. 
• Max Resolutie: 12M pixels, 4000 x 3000 pixels. 
• 3 Opname opties: 3 foto’s of 6 foto’s, of video-opname 
• Beeldkwaliteit voor videostream: 30 fps bij 640×480 pixels 

en 30 fps bij 1280×720 pixels  
• Ingebouwd LCD statusscherm 
• Ingebouwd SD kaar slot voor een SD geheugenkaart  
• SD kaart slot voor extra geheugen; maximaal geheugen 

tot 16GB 
• Ingebouwde TEST indicator om het PIR bereik weer te 

geven  
• Automatische belichting, witbalans en scherpte 
• Automatische datum en tijd stempel, stempel in video’s 

is in het eerste frame 
• Grote nauwkeurigheid met 4-delige glazen lens met IR 

coating  
• Focus: 1.5m (minimum) tot oneindig 
• Effectieve kijkhoek: 48 graden 
• Ingebouwde USB aansluiting voor PC toegang 
• Interface type: USB 2.0 
• Beeldformaat: JPG, Motion JPEG 
• Voeding: AC 110V of 220V  
• Schijnwerper lamp is 300W R7S 
• Automatische lichtsensor 
• Product afmetingen: H300 × B170 × D85mm 
• Gewicht: 1,2 kg 
• Werkomgeving: -10 tot 40 Co (14 tot 104 F). 20-85% 

relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie 
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Veel Gestelde Vragen 
V: Wat is het maximale formaat van de SD kaart die 
geplaatst kan worden? 
A: Het maximaal ondersteunde formaat van SD kaarten is 
16 GB. 

V: Waarom gaat de lamp ‘s nachts niet branden? 
A: Open het voorpaneel en controleer of de camera van 
voeding voorzien is.  
A: Controleer of de SD kaart correct geplaatst is, 
aangezien de camera alleen zal opnemen en de lamp zal 
inschakelen als een SD kaart is geplaatst. 

V: Waarom herkent de camera de SD kaart niet wanneer ik 
deze plaats? 
A: Probeer de camera in TEST modus en daarna weer in 
CAM modus te zetten. 
A: Schakel de camera uit en weer in. 

V: Waarom geeft de camera de melding SDER wanneer ik 
een SD kaart plaats? 
A: Probeer de SD kaart op een PC te formatteren en zorg 
dat het bestandssysteem van de SD kaart FAT32 is. 
A: Schakel de camera uit en weer in. 

V: Hoe kan ik de lamp van de camera langer aan laten 
staan? 
A: De daadwerkelijk brandtijd van de lamp is de 
opnametijd plus de lamptijd. Dit wil zeggen dat indien de 
opnametijd is ingesteld op 60 seconden en de lamptijd op 
30 seconden de lamp gedurende 90 seconden zal 
branden. 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met 
Teknihall support: 0900 400 2001.  
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut. 36 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. ENV-1402 

 

 

  

V: Moet ik de SD kaart leegmaken wanneer het geheugen 
vol is? 
A: Nee, de camera zal beginnen met het overschrijven van 
de oudste data om ervoor te zorgen dat u altijd over de 
meest recente foto’s/video’s kunt beschikken.  

 

VERWIJDERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te 
zien links), zouden niet met het huishoudafval 
weggegooid moeten worden. Neem contact op met 
uw lokale autoriteit op het gebied van 
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u 
details te geven over de mogelijkheden voor 
recycling in uw omgeving. 

Elektrische en elektronische apparatuur 
(EEE) bevat materialen, delen en 
inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid als afval 
bestaande uit elektrische en 
elektronische apparatuur (WEEE) niet 
correct wordt weggegooid. 
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