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Hoofdscherm 
Bovenste knoppen 
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Schakel tussen de camera 
aan de voor of achterkant van 

het apparaat. 

Zet alarmering AAN of UIT. 
Als de knop ROOD is, dan 

staat de alarmering aan. Als 
de knop ROOD KNIPPERT, 

dan betekent dit dat de 
detectie fase snel zal 

beginnen. 

Zet gezichtsherkenning AAN/
UIT. Indien AAN, zal iVigilo 

Smartcam Pro proberen 
gezichten te herkennen in het 

camera signaal. 

Zet Bewegingsdetectie AAN/
UIT. Indien AAN, zal iVigilo 

Smartcam naar bewegingen 
zoeken in het signaal van de 

camera. 



Hoofdscherm 
Onderste knoppen 
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Schuifknop om de 
gevoeligheid van het alarm in 

te stellen. Als de rode 
indicator voorbij de 

schuifknop komt, zal het 
alarm afgegeven worden. 

Knop om in het Instellingen 
menu te komen. Individuele 

functies van iVigilo Smartcam 
Pro kunnen hier ingesteld 

worden. 

Knop om in het iVigilo 
Glimpse menu te komen voor 

ondersteuning, geven van 
waardering en iVigilo nieuws. 

De URL voor het live 
bekijken van het camera 

signaal. De bovenste regel is 
voor het lokale netwerk 

adres. De onderste regel zal 
het externe (internet) adres 

tonen als de router port 
forwarding ondersteunt. 
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Instellingen 
Begin detectie 
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Zet vertraagde 
bewegingsdetectie/

gezichtsherkenning AAN/
UIT. Indien AAN, zal iVigilo 
Smartcam Pro na het door 
de gebruiker aangegeven 
aantal seconden beginnen 

met detectie. De Alarm 
knop op het hoofdscherm 

zal gedurende deze periode 
rood knipperen. 

Schuifknop om aan te geven 
na hoeveel seconden iVigilo 
Smartcam Pro begint met de 
detectie, na het drukken op 

de Alarm knop op het 
hoofdscherm. De Alarm 
knop zal gedurende de 

ingestelde tijd rood 
knipperen. 
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Instellingen 
E-mail alarmering 
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Kies E-mail adressen uit het 
adresboek. Alle 

contactpersonen zullen 
weergegeven worden. Alleen 

contactpersonen met een 
geldig e-mail adres kunnen 

uitgekozen worden. 
Ga naar het uitgebreide E-
Mail instellingen menu om 

mail server gegevens etc. in 
te voeren. 

De E-mail adressen van de 
ontvangers van de 

alarmerings E-mails kunnen 
hier opgegeven worden. 

Meerdere ontvangers 
kunnen opgegeven worden, 
gescheiden door een spatie. 

Foto bijlage AAN/UIT. 
Indien AAN, zal het 

daadwerkelijke beeld welke 
het alarm deed afgaan als 
bijlage bij het e-mail alarm 

verstuurd worden. 

Zet E-mail alarmering AAN/
UIT. Indien AAN, zullen 
alarmeringen via E-mail 

verstuurd worden. 
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Instellingen - E-mail Alarmering 
Uitgebreide instellingen 
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Voer hier het adres van uw 
SMTP server in. In het 

voorbeeld wordt het adres 
van de Gmail mail server 

getoond. 

Voer hier het poort nummer 
voor uw uitgaande mailserver 

in. 
In het voorbeeld wordt het 

poort nummer van de Gmail 
dienst getoond. 

Uw gebruikersnaam om 
toegang te krijgen tot het mail 

server account. 

Als uw mail server 
authenticatie vereist, zet dit 

hier dan AAN. 

Als uw mail server TLS 
encryptie vereist, zet dit hier 

dan AAN. 

Uw wachtwoord om toegang 
te krijgen tot het mail server 

account. 
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Instellingen 
Twitter alarmering – Opslaan in de camera 
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Zet Twitter alarmering AAN/
UIT. Indien AAN, zal de 
alarmering via Tweets 

verzonden worden.  

Foto als bijlage AAN/UIT. 
Indien AAN, zal de foto van 
de alarmering aan de Tweet 

toegevoegd worden. 

Kies welke van uw Twitter 
accounts de alarmerings 

Tweet zal verzenden. 

Voeg de URL van het live 
camera signaal toe aan de 

tweet. 

Zet “Opslaan in camera” 
AAN/UIT. Indien AAN, zullen 

de alarmerings foto's 
automatisch in de camera rol 

worden opgeslagen. 

Opmerking: 
In het geval u ervoor kiest 
om de foto's aan de tweets 
toe te voegen, bedenk dan 
wie deze Twitter alarmering 
zal ontvangen en hoe vaak. 
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Instellingen - Twitter alarmering 
Twitter accounts 
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Zet elke account AAN/UIT 
vanwaar u de alarmering zal 
tweeten. De Twitter accounts 
zelf worden ingesteld in het 
instellingen gedeelte van uw 

apparaat. 

Opmerking: 
In het geval u ervoor kiest 
foto's aan uw tweets bij te 
voegen, wees er dan van 

bewust wie uw alarm 
tweets zal ontvangen en 

hoe vaak. 
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                   Instellingen – Bewegingsdetectie 
Alarmeringsinstellingen / Tijdsinterval tussen alarmeringen 
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In dit menu kunt u kiezen met 
welke tussenpozen u 

verschillende alarmeringen 
wilt ontvangen. 

Schuifknop om aan te geven 
na hoeveel seconden een 
nieuwe alarmering e-mail 

verstuurd wordt tijdens een 
gebeurtenis. 

Schuifknop of aan te geven 
na hoeveel seconden een 

nieuwe alarmeringsfoto 
opgeslagen wordt tijdens een 

gebeurtenis. 

Schuifknop om aan te geven 
na hoeveel seconden er een 

nieuwe Tweet wordt 
verzonden tijdens een 

gebeurtenis. 
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         Instellingen – Bewegingsdetectie 
     Alarmering instellingen – Limieten per uur 
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In dit menu kunt u aangeven 
of u limieten per uur wilt 

instellen op alarmeringen die 
verzonden of opgeslagen 

worden. 

Zet limieten per uur AAN/UIT. 
Indien AAN zijn het aantal 

alarmeringen per uur beperkt. 

Schuifknop om een maximum 
aantal Tweets die per uur 
verzonden worden in te 

stellen. 

Schuifknop om een maximum 
aantal e-mails aan te geven 

die per uur verzonden 
worden. 

Schuifknop om een maximum 
aantal foto's aan te geven die 
per uur opgeslagen worden. 
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Instellingen – Camera 
Camera instellingen 
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Kies de resolutie van het 
uitgezonden signaal. Op 
oudere apparaten is het 

aanbevolen de 'Low' instelling 
te gebruiken. Zet flitser AAN/UIT. Indien 

AAN kan het apparaat de 
flitser gebruiken voor extra 

licht. 
Zet zwart scherm AAN/UIT. 
Indien AAN, zal het scherm 

na het aantal gekozen 
seconden uit gaan. 

Het programma zelf blijft 
aktief. Een druk op het 

scherm maakt het 
programma weer zichtbaar. 

 

Schuifknop om het aantal 
seconden te bepalen waarna 

het scherm uit gaat.  
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Instellingen – Webcam 
Administratieve website 
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Geef de gebruikersnaam op 
voor de administratieve 

website. 

In dit menu stelt u de 
gegevens in voor de 

Administratieve website van 
Smartcam pro. 

Lokaal netwerk adres waar 
de administratieve website 
op gevonden kan worden. 

Voer dit adres in welke 
browser in en u zal de live 

stream zien en u kan er ook 
bepaalde functies van 

Smartcam Pro besturen. 

Voer het wachtwoord in voor 
de Administratieve website. 

Extern (Internet) adres waar 
de Administratieve website 

gevonden kan worden. Voer 
dit adres in elke browser in 

en u zult de live stream 
kunnen bekijken en 

bepaalde functies van 
Smartcam Pro kunnen 

besturen. 
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Instellingen – Webcam 
Publieke website 
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Geef de gebruikersnaam op 
voor de publieke website. 

In dit menu kan u de 
gegevens voor de publieke 
website van SmartcamPro 

invoeren. 

Lokaal netwerk adres waarop 
de publieke website 

gevonden kan worden. Voer 
dit adres in op elke browser 

en u zal de live stream 
kunnen bekijken. 

Voer het wachtwoord in voor 
de publieke website. 

 

Extern (Internet) adres 
waarop de publieke website 
gevonden kan worden. Voer 
dit adres in op elke browser 

en u zal de live stream 
kunnen bekijken. 

Zet beveiliging AAN/UIT. 
Indien AAN, zal er om een 

gebruikersnaam en 
wachtwoord gevraagd 

worden. 
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Instellingen – Webcam 
Router & Web 
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In dit menu kunt u de port 
forwarding instellingen van 
Smartcam Pro invoeren. 

 
Om vanaf het internet 

toegang te krijgen tot de 
video stream van de 

camera, moet deze functie 
aangezet worden. U zal ook 
in het bezit moeten zijn van 

een router die port 
forwarding ondersteunt. 

Status informatie van de port 
forwarding kan hier gevonden 

worden. 

Zet Portforwarding AAN/UIT. 
Indien AAN, zal Smartcam 
Pro trachten een router op 
het netwerk te vinden en 
uitzoeken op welke poort 
Smartcam Pro benaderd 

kan worden vanaf het 
internet. Dit werkt alleen met 
de meest moderne routers. 

Dit veld geeft het poort 
nummer aan waarop 

Smartcam Pro bereikt kan 
worden. Dit veld kan 

handmatig ingesteld worden 
of automatisch bepaald 

worden door de ingebouwde 
port forwarding software. 
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