
 
7. Alarm Settings 

In de settings (Tandwiel) kunt het 'alarm' inschakelen, dit doet u door onder "Alarm Setting" 
de bewegingsdetectie te activeren en een regio te selecteren waarin de beweging een alarm 

moet geven. Onder "Action with Alarm" kunt u dan vervolgens de actie instellen die de 
camera uitvoert na detectie van beweging in de opgegeven regio. Mogelijkheden zijn: 1: 

Alarm Notifications: een push-bericht op uw telefoon, 2: Alarm SD REC: opnemen op de 
SD-kaart, mits geinstalleerd, lengte van de opname kunt u instellen onder 

Tandwiel>Recording Schedule, 3: E-mail Alarm with Pictures: er wordt een foto per mail 
verzonden (instellingen voor de mail staan onder Tandwiel>Email settings), meer informatie 

op 4GCamera.nl. 4: Alarm ringing: de camera maakt een geluid.  
 

8. Humanoid detection 

Bij de 5MP camera’s met persoonsdetectie (Humanoid detection, AI detectie) kunnen de 
cameras onderscheid maken tussen willekeurige beweging en de beweging van een mens 

(humanoid). Door onder “Tandwiel>Alarm management” “motion detection” uit te zetten 
en “humanoid alarm” aan te zetten kunt u alleen meldingen ontvangen wanneer er een 

persoon in beeld komt. Let hierbij op dat u de gewone bewegingsdetectie uitschakelt en de 
“Alarm trigger” onder “humanoid alarm” op “alone trigger” te zetten. Hierbij geld dat u 

dezelfde functies bij het alarm kunt gebruiken zoals onder “8. Alarm Instellen” beschreven. 
 

9. Overig en technische gegevens 
Deze handleiding is met grootste zorgvuldigheid samengesteld, het openen van de camera 

is op eigen risico’s. De simkaart wordt meegeleverd als service, de camera is getest en 
werkend verstuud. Voor vragen kunt altijd contact opnemen met 4GCamera.nl.  

 
2MP of 5MP IP Camera; 3.6mm of 2.7-13.5mm lens, 1920x1080 of 2560x1440/ 2560x1920, 

Sony 1/2.7” CMOS sensor, optionele Pan/Tilt/zoom 355°/90°/5x, IR tot 20m, IP65, 
industriële 4G-module.  

 

10. Troubleshooting 
De camera is offline/disconnected: 

Heeft de camera stroom (in het donker branden de infrarode lampjes, en het blauwe led 
naast de sim is aan). Staat er beltegoed op de simkaart? Opwaarderen staat bij punt: 4 

Heeft u een nieuwe simkaart, controleer dan of de pincode van de simkaart af is. Hoe dit 
moet staat bij uw provider op de website. Hangen de antennes vrij zodat deze verbinding 

met het netwerk kunnen maken? Is er veel staal naast de camera verplaats dan de 
antenne’s naar opzij of eventueel de locatie van de camera.  

Het blauwe lampja naast de simkaart hoort te knipperen bij netwerkverbinding, brand dit 
lampje continue dan is een van de bovenstaande problemen de oorzaak. Controleer dit 

eerst.  
 
Algemene voorwaarden, garantie, en service zijn van toepassing zoals beschreven op: 

https://www.4gcamera.nl/algemene-voorwaarden 

 

 

Camera 4G bullet of 4G PT(Z) 
wit of zwart 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Model wordt geleverd met adapter, simkaart, inbussleutel of schroevendraaier en schroeven en pluggen. 
De SD-kaart en de verlengkabel zijn optioneel. De camera kan iets afwijken van de afbeelding, aan de 

handleiding kunnen geen rechten worden ontleend 

 
 

1. Uit de doos: 
De bullet camera wordt geleverd met twee antennes welke u op de 

achterkant van de camera schroeft, een losse adapter zit meegeleverd 

in de doos. Afhankelijk van het model komen er een aantal kabels uit 
de camera, op Figuur 1 rechts ziet u de aansluiting voor de 

meegeleverde adapter, op de foto links ziet u de reset knop van de 
camera. Bij de PTZ camera zitten de antennes al gemonteerd. 

Afhankelijk van uw bestelling is de camera reeds geinstalleerd 
met een simkaart, dit hoeft u zelf niet meer te doen. Optioneel 

kunt u een verlengkabel (12V) plaatsen tussen de adapter en de 

camera.  

Figuur 1: Reset knop 
en voedingskabel 



 
2. Aan de slag – Op uw mobiel/tablet:  

Download de CamHi PRO app uit de Appstore/GooglePlay store. 
Verbindt de camera met de adapter en wacht ca 60 seconden, op uw 

telefoon opent u de app en klik op “Add Camera”, dan kiest u voor 4G 
Camera. Bij “Name” kunt u de camera een naam geven, “user name” 

is altijd “admin”, daarna klikt op “Scan QR Code” of u voegt de code 
handmatig in bij “UID”, zie Figuur 2. U vindt de code op de sticker op de doos en op de 

camera en op de zijkant van de doos. Het wachtwoord is altijd “4GCamera”, dit kunt u later 
wijzigen via Tandwiel>Change password. Daarna klikt op “Done” of een "V" rechtsboven. U 

kunt nu op de camera klikken om het beeld te bekijken. 
U vindt de code op de sticker op de camera, bewaar deze goed of maak hier een foto van. 

Het wachtwoord is altijd “admin of 4GCamera”, dit kunt u later wijzigen via 
Tandwiel>Change password. Daarna klikt op “Apply”. U kunt nu op de camera klikken om 

het beeld te bekijken. 

 

 

3. Lokaal verbinden via WiFi: 
U kunt lokaal op de camera inloggen om bestanden te downloaden zodat u geen data 

verbruikt, verbind met de WiFi van de camera (MIFI-xxxx; wachtwoord: 1234567890). 
Open de CamHi PRO app uw camera is nu online, bij video’s staan de lokaal opgeslagen 

videos. Voor additionele instellingen kunt u de camera via IP benaderen als u via WiFi 
verbonden bent: 192.168.100.1 met inlog “admin”, wachtwoord: “admin”. Hier kunt u de 

status van het netwerk bekijken en eventuele sms-jes van de simkaart lezen.  

 

 

 

4. Opwaarderen 

De camera komt voor geïnstalleerd met een 
simkaart, opwaarderen van de simkaart kan via 

Lebara:https://mobile.lebara.com/nl/en/prepaid-
beltegoed-opwaarderen. Daar kiest u voor 

databundels, en dan als gast voert u een 
emailadres en 2x het mobiele nummer van de 

simkaart in. Vervangen van de simkaart is mogelijk, 
reset daarbij de camera (zie figuur 1), activeer de 

simkaart en haal de pincode eraf, de blauwe led in 
de camera dient te knipperen, brand deze continue 

dan is er een probleem met de simkaart. 
 

5. Andere simkaart 

U kunt de simkaart vervangen door een 
andere, mits deze 4G ondersteunt, let 

daarbij op het verwijderen van de pincode 
van de simkaart. U kunt de bullet camera 

openen met meegeleverde inbus- sleutel, 
zie de afbeelding hiernaast. Let bij het 

sluiten op de draadjes voor oa de speaker, 
ook dient het seal weer goed te sluiten om 

de IP66 te garanderen. Openen en sluiten is 
op eigen risico. Bij de PTZ camera betreft het 

de 2 schroeven dichtbij de antennes. Na het vervangen van de simkaart is het verstandig 
de camera te resetten en opnieuw te installeren. Let op: haal de pincode van de simkaart 

af, de blauwe led dient te knipperen, brand deze continue dan is de simkaart niet actief 
(geen datategoed?, pincode er nog op?). 

 

6. Interne opslag, SD-kaart 

De camera kan lokaal opslaan door middel 

van een (niet meegeleverde) geheugenkaart 

(max. 128GB). Bij de PTZ camera zit dit aan 
de onderkant. In de app kunt achter de 

camera op het tandwiel klikken, hier kunt u 
de instellingen van de camera aanpassen, 

waaronder opnemen bij alarm (zie 7) of 

continue opnemen: dit wordt opgeslagen in 
tijdseenheden van een aantal seconden, 

standaard is 600 seconden (Tandwiel> 
Recording Schedule).  

 

CamHi Pro app 

Figuur 2: Voeg camera toe, username is “admin”, password is “4GCamera”, UID staat op de 
zijkant van de camera en de doos.  

Figuur 4: Locatie schroeven voor bereiken simkaart 

Figuur 5: Locatie SD-kaart 

Figuur 3: Online opwaarderen 

https://mobile.lebara.com/nl/en/prepaid-beltegoed-opwaarderen
https://mobile.lebara.com/nl/en/prepaid-beltegoed-opwaarderen

