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Veiligheidsmaatregelen
DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1

1 Voorwoord
Lees voor gebruik eerst de veiligheidsvoorschrif-
ten en bedieningsinstructies. De apparatuur mag
in geen geval gebruikt worden als deze bescha-
digd is of niet bekend is hoe met de apparatuur
gewerkt moet worden.

2 Uitsluitingen
De informatie, instructies en aanbevelingen zijn
van toepassing en geldend op de datum van uit-
gifte. DeLaval behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande
mededeling.

3 Opmerking voor de gebruiker
Het is de verantwoordelijkheid van de melker
erop toe te zien dat iedereen, die betrokken is bij
het gebruik van deze apparatuur, alle veiligheids-
instructies en gebruiksvoorschriften opvolgt. U
mag in geen geval de apparatuur laten gebruiken
als deze niet in orde is of wanneer de gebruiker
niet volledig op de hoogte is van het gebruik van
de apparatuur.

4 Veiligheidsvoorschriften

Gevaar!
Zorg dat kinderen niet bij het kunst-
stof verpakkingsmateriaal kunnen
komen om verstikking te voorko-
men.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Veiligheidsmaatregelen
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Let op!
Zorg ervoor dat de adapters niet
afgedekt zijn of op hittegevoelige
materialen liggen.

Let op!
Til de apparatuur niet op bij de
antenne.

N.B. Gebruik de apparatuur niet om zonder toe-
stemming andere mensen te observeren. Voldoe
aan de lokale voorschriften met betrekking tot
observatie.

5 Garantie
N.B. DeLaval neemt geen verantwoordelijkheid
voor schade als gevolg van verkeerde montage,
bediening of door slechte verzorging en onder-
houd.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Veiligheidsmaatregelen
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Algemene beschrijving
DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1

1 Inleiding
DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1 is een hd-
observatiesysteem voor schuren, stallen en bui-
tengebieden, speciaal ontwikkeld voor
veeleisende stalomgevingen. Met de camera-
software kunt u in real-time verschillende gebie-
den gelijktijdig observeren.

De FMC - IP1 is inclusief:

n Draadloze IP-camera
n 12 V voedingsadapter voor buitengebruik
n Voedingsadapterkabel
n 5 dBi rondstralende antenne
n Y-kabel voor router- en camera-aansluiting
n Verlengkabel van 10 meter
n Ethernetkabel van 1 meter
n Schroeven
n Pluggen
n Beknopte handleiding

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Algemene beschrijving
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1.1 Onderdelen van de camera

A

B

D

E

F G

H

J

C

24
36

01

Afb. 1: Onderdelen van de camera.

A Cameravoet
B Infrarode led
C Reset-knop/WPS
D Dag-/nachtsensor
E Lens
F Beschermkap
G Antenne
H Microfoon
J Voedingsaansluiting

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
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2 Technische gegevens

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1

Maximale resolutie 1280 x 720
pixels

Maximale frame-rate 30 fps

Kijkhoek 90°

Zendfrequentie 2,412 - 2,462
GHz

Beeldsensor 6,35 mm (1/4")
CMOS

Minimum lichtsterkte 1,0 lux (0 lux in
nachtzichtmo-

dus)

Infrarood nachtbereik 12 m

Spanning 12 VDC

Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C
(-4 tot +140°F)

Bewaartemperatuur -20 tot +60 °C
(-4 tot +140°F)

IP-classificatie camera IP66

IP-classificatie adapter IP44

Draadloze technologie IEEE802.11b/
g/n

Beveiliging WEP (64/128
bit), WPA-

PSK (AES/TKI
P), WPA2-
PSK (AES/

TKIP)

Ondersteuning SD-kaart 16 Mb - 128
Gb (SDXX
microSD)

Gewicht 334 g

Afmetingen Ø 51 x 105
mm

Gelijktijdige weergaven 16

Opgenomen vermogen (infra-
rood uit - 200 mA)

2,4 W

Opgenomen vermogen (infra-
rood aan - 400 mA)

4,8 W

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Algemene beschrijving
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3 Werking van de FMC - IP1
De camera verstuurt draadloos signalen via Wi-
Fi. U kunt de videobeelden bekijken met de bij-
behorende software. Het aantal camera's dat u
gelijktijdig kunt gebruiken, is afhankelijk van de
bandbreedte van de internetverbinding.

N.B. De software ondersteunt maximaal 100
camera’s.

De camera moet binnen het Wi-Fi-bereik worden
geplaatst, zie Afb. 2. Obstakels tussen de
camera en de router beïnvloeden de kwaliteit van
het videobeeld.

A

B

C J

D F G H

E

24
37

43

Afb. 2: FMC - IP1 systeemoverzicht.

A Wi-Fi-bereik
B Afkalfhok
C Smartphone of tablet
D Melkapparatuur
E Router

F Staloverzicht
G Buitengebied
H Garage
J Computer

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Algemene beschrijving
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4 WPS-knop
De camera (FMC-IP1) is uitgerust met een WPS-
knop (beschermde Wi-Fi-instelling). Als de router
ook een WPS-functie heeft, kunt u eenvoudig
een veilige verbinding tussen de camera en rou-
ter tot stand brengen. Volg de instructies van de
router voor de WPS-instellingen.

5 Geheugenkaart
De camera kan worden uitgerust met een geheu-
genkaart. De geheugenkaart is nodig voor de
bewegingsdetectieopnamen in de iOS- en
Android-toepassing.

6 Programma
U kunt de videobeelden bekijken met uw pc-soft-
ware of Android- of iOS-toepassingen.

De FMC - IP1-software is beschikbaar voor
iedere pc, smartphone of tablet en kan gratis
worden gedownload vanaf de volgende locaties:

n www.delavalfmc.com/FMC-IP1 - pc
n Google Play - Android
n Apple Store - iOS

Systeemvereisten voor pc
Besturingssysteem Windows 2000 of hoger
Procescomputer Intel Pentium III, 1 GHz of hoger
Geheugen 256 MB RAM of meer
Web-browser Internet Explorer 5.5 of hoger; Mozilla Firefox; Goo-

gle Chrome

N.B. De DeLaval FMC-toepassing voor Macin-
tosh-computers wordt niet ondersteund.

6.1 Softwarefuncties
U kunt de software gebruiken om foto's en vide-
o's te maken van de videobeelden van de
camera. De bewegingsdetectiefunctie informeert

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Algemene beschrijving
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de gebruiker bij onverwachte bewegingen in het
geobserveerde gebied. U kunt de software zoda-
nig instellen dat een pushbericht of e-mail wordt
verstuurd wanneer het bewegingsdetectiealarm
afgaat. Voor de e-mailfunctie zijn accounts nodig
voor de inkomende en uitgaande e-mails. De
accounts voor de inkomende en uitgaande e-
mails mogen niet hetzelfde zijn; voor de uit-
gaande e-mails raden we aan om een Gmail-
account te gebruiken.

6.2 Pc-softwarefuncties
n Real-time videobeelden
n Meerdere real-time videobeelden
n Foto's nemen
n Foto's bekijken
n Video's opnemen
n Video's bekijken
n Geplande opnamen
n Bewegingsdetectie

6.3 Toepassingsfuncties
n Real-time videobeelden
n Foto's nemen
n Foto's bekijken
n Bewegingsdetectie

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Algemene beschrijving
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Installeren
DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1

1 Installeren van de software
1. Schakel de pc, smartphone of tablet in.

2. Download de software FMC-IP1

n van www.delavalfmc.com/FMC-IP1
voor pc

n in de AppStore voor iOS
n in Google Play voor Android.

3. Volg de instructies op het scherm om de
software te installeren.

4. Voeg de camera toe aan de software.

Pc Ä Hoofdstuk 3 "De camera aan de pc-
software toevoegen" op pagina 17

iOS Ä Hoofdstuk 4 "Een camera toevoe-
gen in de iOS-toepassing" op pagina 19

Android Ä Hoofdstuk 5 "Een camera toe-
voegen in de Android-toepas-
sing" op pagina 20.

2 De camera met een netwerk ver-
binden
N.B. Zorg ervoor dat de camera zich binnen het
Wi-Fi-bereik bevindt en dat het signaal sterk
genoeg is.

N.B. Zorg ervoor dat de router met het internet is
verbonden.

De camera is voorgeconfigureerd om automa-
tisch verbinding te maken met een DeLaval-rou-
ter. Volg de stappen 8-10 als er een DeLaval-
router beschikbaar is.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Installeren
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1. Vervang de voedingsadapterkabel door de
Y-kabel, zie Afb. 3.

2. Sluit de netwerkkabel aan op de Y-kabel en
de router.

3. Plaats de voedingsadapter van de camera
in het stopcontact, zie Afb. 4.

4. Ga naar de camera-instellingen en verbind
de camera met het Wi-Fi-netwerk.

n Voor pc, zie Ä Hoofdstuk 1.7.3 "De
camera-eigenschappen instel-
len" op pagina 35.

n Voor iOS, zie Ä Hoofdstuk 2.6.2 "Het
cameranetwerk wijzi-
gen" op pagina 38.

n Voor Android, zie Ä Hoofdstuk 3.4
"Camera-instellingen" op pagina 41.

5. Koppel de netwerkkabel los van de
camera.

6. Koppel de Y-kabel los van de camera.

7. Sluit de voedingsadapterkabel aan op de
camera.

8. Bevestig de antenne op de camera.

9. Bevestig de camera op een geschikte
plaats met de meegeleverde schroeven in
de cameravoet.

10.Steek de voedingsadapter in het stopcon-
tact, zie Afb. 5.

24
35

08

Afb. 3: De voedingsadapterkabel vervangen.

24
35

11

Afb. 4: De netwerkkabel aansluiten.

24
35

01

Afb. 5: Camera met antenne en voedingskabel.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
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3 De camera aan de pc-software
toevoegen

1. Open de pc-software, zie Afb. 6.

2. Klik op het pictogram "Camera" in de
menubalk, zie A in Afb. 6.

ð Het pictogram "Camera" wordt rood.

3. Klik op het pictogram "Camera
toevoegen" in het veld met de geïnstal-
leerde camera's (B).

B

A

24
41

60

Afb. 6: Pc-softwarescherm.

4. Voer de "UID"-code van de camera in, zie
A in Afb. 7.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Installeren
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N.B. U treft de "UID"-code aan in de
beknopte handleiding of op de camera.

5. Voer "admin" in als standaardtoegangs-
code, zie B in Afb. 7.

N.B. Wij raden u aan de toegangscode van
de camera te wijzigen om onbevoegde toe-
gang te voorkomen. Om de toegangscode
van de camera te wijzigen, volg de stappen
7-10 in Ä Hoofdstuk 1.7.3 "De camera-
eigenschappen instellen" op pagina 35.

6. Voer een geschikte naam in voor de
camera, zie C in Afb. 7.

7. Klik op het groene pictogram "Controle" om
te bevestigen.

N.B. Herhaal voorgaande procedure om meer-
dere camera's toe te voegen.

UID

Password

Camera nameC
B

A

24
34

31

Afb. 7: "UID"-codescherm.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
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4 Een camera toevoegen in de
iOS-toepassing

1. Tik op het pictogram "Camera toevoegen",
zie G in Afb. 8.

2. Voer een geschikte naam in voor de
camera.

3. Voer de "UID"-code van de camera in.

N.B. U treft de "UID"-code aan in de
beknopte handleiding of op de camera.

4. Voer "admin" in als standaardtoegangs-
code.

N.B. Wij raden u aan de toegangscode van
de camera te wijzigen om onbevoegde toe-
gang te voorkomen. Om de toegangscode
van de camera te wijzigen, zie
Ä Hoofdstuk 2.6.1 "De toegangscode van
de camera wijzigen" op pagina 38.

5. Tik op "Opslaan" om te bevestigen.

HGFED

A

C

B

24
54

44

Afb. 8: iOS-toepassingsscherm.

A Cameralijst
B Camera verwijderen
C Geïnstalleerde camera's
D Cameralijst
E Gebeurtenis
F Afspelen
H Informatie

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Installeren
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5 Een camera toevoegen in de
Android-toepassing

1. Tik op het pictogram "Camera toevoegen",
zie D in Afb. 9.

2. Voer de "UID"-code in.

N.B. U treft de "UID"-code aan in de
beknopte handleiding en op de camera.

3. Voer "admin" in als standaardtoegangs-
code.

N.B. Wij raden u aan de toegangscode van
de camera te wijzigen om onbevoegde toe-
gang te voorkomen. Om de toegangscode
van de camera te wijzigen, zie
Ä Hoofdstuk 3.4.1 "De toegangscode van
de camera wijzigen" op pagina 41.

4. Voer een geschikte naam in voor de
camera.

5. Tik op "OK" om te bevestigen.

D

B
C

A

24
36

68

Afb. 9: Android-toepassingsscherm.

A Menu Afsluiten
B Geïnstalleerde camera
C Camera-instellingen

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Installeren
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6 Een geheugenkaart plaatsen
1. Schuif de beschermkap van de camera.

2. Schroef de voorkant van de camera los.

3. Haal de voorkant van de camera.

4. Plaats de geheugenkaart in de geheugen-
kaarthouder.

N.B. Zorg ervoor dat u de kaart op de juiste
manier plaatst, anders kan de kaart vast
komen te zitten in de camera.

5. Zet de camera weer in elkaar.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Installeren
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Bediening
DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1

1 De pc-software gebruiken
1.1 Videobeelden bekijken

1. Klik op het pictogram "Camera" in de
menubalk, zie A in Afb. 10.

ð Het pictogram "Camera" wordt rood.

2. Dubbelklik op het gekozen camerakanaal.

N.B. Zorg ervoor dat de camera online is.

3. Bekijk de videobeelden.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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B

A

KJHGFEDC

24
41

58

Afb. 10: Het videoscherm bekijken.

A Menubalk
B Videobeelden
C Schermopname
D Video opnemen
E Inzoomen

F Zoom uit
G Venster maximaliseren
H Volume aan/uit
J Volume wijzigen
K Naar hoofdmenu teruggaan

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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1.2 Meerdere video's bekijken

1. Klik op het pictogram "Meerdere video's" in
de menubalk, zie A in Afb. 11.

ð Het pictogram "Meerdere video's"
wordt rood.

2. Klik op het pictogram "Meerdere video's"
(C).

A

B

EDC

Waiting Area Overview

24
36

92

Afb. 11: Scherm meerdere video's.

A Menubalk
B Videobeelden
C Meerdere video's

D Volume aan/uit
E Volume wijzigen

3. Klik op de geselecteerde camerakanalen.

ð De geselecteerde camerakanalen wor-
den groen.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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4. Klik op het groene pictogram "Controle" om
te bevestigen.

1.3 Een foto nemen

1. Klik op het pictogram "Camera" in de
menubalk, zie A in Afb. 10.

ð Het pictogram "Camera" wordt rood.

2. Dubbelklik op het geselecteerde camera-
kanaal.

N.B. Zorg ervoor dat de camera online is.

3. Klik op het pictogram "Schermopname",
zie C in Afb. 10.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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1.4 Een foto bekijken

1. Klik op het pictogram "Foto" in de menu-
balk, zie A in Afb. 12.

ð Het pictogram "Foto" wordt rood.

2. Klik op de geselecteerde camera (B).

3. Dubbelklik op de geselecteerde foto.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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ð De geselecteerde foto wordt uitver-
groot, zie Afb. 13.

C

B

A

24
36

94

Afb. 12: Foto-overzichtsscherm.

A Menubalk
B Geïnstalleerde camera's
C Foto's

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
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GFEDCBA

24
34

44

Afb. 13: Camerafoto.

A Vorige foto
B Volgende foto
C Inzoomen
D Zoom uit

E Te verwijderen
F Volledig scherm
G Terug naar foto-overzicht

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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1.5 Een video opnemen

1. Klik op het pictogram "Camera" in de
menubalk, zie A in Afb. 10.

ð Het pictogram "Camera" wordt rood.

2. Dubbelklik op het geselecteerde camera-
kanaal.

N.B. Zorg ervoor dat de camera online is.

ð Het geselecteerde camerascherm
wordt groen.

3. Klik op het pictogram "Video opnemen" om
de opname te starten, zie D in Afb. 10.

ð Het pictogram "Video opnemen" ver-
andert in een "Stop"-pictogram.

4. Klik op het "Stop"-pictogram om de
opname te beëindigen.

1.6 Een opgenomen video bekijken

1. Klik op het pictogram "Afspelen" in de
menubalk, zie A in Afb. 14.

ð Het pictogram "Afspelen" wordt rood.

2. Selecteer een camera uit de lijst met geïn-
stalleerde camera's (B).

ð De geselecteerde camera wordt rood.

3. Dubbelklik op de geselecteerde video.

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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C

B

A

24
36

93

Afb. 14: Scherm opgenomen video's.

A Menubalk
B Geïnstalleerde camera's
C Opnames

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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JHGFEDCBA

24
34

41

Afb. 15: Camerafoto.

A Vorige video
B Video afspelen
C Volgende video
D Inzoomen
E Zoom uit

F Te verwijderen
G Volledig scherm
H Video doorlopen
J Terug naar video-overzicht

DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1
Bediening
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1.7 Camerasoftware
1.7.1 De video-eigenschappen instellen

1. Klik op het pictogram "Instellingen" in de
menubalk, zie A in Afb. 10.

ð Het pictogram "Instellingen" wordt
rood.

2. Klik op de geselecteerde camera.

3. Klap de "Video-instellingen" uit.

4. Pas de "Videokwaliteit" aan met de schuif-
balk.

5. Selecteer de gewenste oriëntatie in "Video-
oriëntatie".

6. Klik op de map in "Bestemming live-
overzicht" om de plaats voor de opnames
te selecteren.

7. Klik op het groene pictogram "Controle" om
te bevestigen.

24
34

45
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1.7.2 De opname-eigenschappen instellen

1. Klik op het pictogram "Instellingen" in de
menubalk, zie A in Afb. 10.

ð Het pictogram "Instellingen" wordt
rood.

2. Klik op de geselecteerde camera.

3. Klap de "Geplande opname" uit.

4. Klik op het pictogram "Plus".

5. Voer de start- en eindtijd van de opname
in.

6. Selecteer de begindatum.

7. Klik op de vakjes voor de gewenste dagen,
indien herhaling gewenst is.

8. Klik op het pictogram "Controle".

ð De geplande opname wordt toege-
voegd.

9. Klik op het pictogram "Controle" om te
bevestigen.

10.Klik op het pictogram "Aan/uit" om de
geplande opname te activeren.

11.Klap de "Meldingsinstellingen" uit.

12.Stel de bewegingsgevoeligheid in met de
schuifbalk onder "Gevoeligheid".

13.Klik op het pictogram "Aan/uit" om bewe-
gingsopnames te (de)activeren.

14.Klik op het pictogram "Instellingen" (tand-
wiel) in "Instelling uitgaande e-mailadres"
om het uitgaande e-mailadres in te stellen.

De pc-software kan een e-mail genereren
met een foto als de bewegingsdetectie is
geactiveerd en alarmerend is. Om deze
functie te kunnen gebruiken, mogen het
inkomende en uitgaande e-mailadres niet
hetzelfde zijn.

N.B. Voor het uitgaande e-mailadres raden
wij Gmail aan.

Geadviseerde instellingen:

n SMTP-server: smtp.gmail.com
n SMTP-poort: 465

24
34

45

Een geplande opname instellen

Bewegingsopname instellen

Het account voor uitgaande e-mail instellen
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n Gebruikersnaam: xxx@gmail.com
n Toegangscode: *******
n SSL-selectievakje geselecteerd
n In Gmail moet POP worden geacti-

veerd

15.Klik op het pictogram "Controle" om te
bevestigen.

16.Klik op het pictogram "Plus" om een e-mai-
ladres toe te voegen.

17.Voer het inkomende e-mailadres in.

18.Klik op het pictogram "Controle" om het e-
mailadres toe te voegen.

19.Klik op het pictogram "Aan/uit" om de e-
mailmelding te (de)activeren.

E-mailmelding instellen
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1.7.3 De camera-eigenschappen instellen

1. Klik op het pictogram "Instellingen" in de
menubalk, zie A in Afb. 10.

ð Het pictogram "Instellingen" wordt
rood.

2. Klik op de geselecteerde camera.

3. Klap "Camera-instellingen" uit, zie A in 
Afb. 16.

4. Klik op het geselecteerde netwerk (B).

5. Voer de netwerktoegangscode (C) in.

6. Klik op het pictogram "Controle" (D).

7. Voer de huidige toegangscode (F) in.

8. Voer de nieuwe toegangscode (G) in.

9. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals
(H) in.

10.Klik op het groene pictogram "Controle" om
te bevestigen (J).

11.Download de nieuwste firmware vanaf
http://www.delavalfmc.com/FMC-IP1.

12.Klik op het pictogram "Instellingen" in de
bovenste menubalk, zie A in Afb. 10.

13.Selecteer de camera.

14.Klik op het pictogram "Map" (N) in
"Firmware-update" (K).

15.Klik op het gedownloade bestand.

16.Klik op het groene pictogram "Controle" om
te bevestigen (L).

24
34

45

Het netwerk wijzigen

M

N
K
H
G
F
E

B

A

J

L

D
C
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Afb. 16: "Camera-instellingen".

E Toegangscode wijzigen
K Firmware-update

De toegangscode van de camera wijzigen

De firmware updaten
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N.B. U kunt de camera resetten met de optie
"Camera resetten" (M).

2 De iOS-toepassing gebruiken
2.1 Videobeelden bekijken

1. Tik op het pictogram "Camera", zie D in 
Afb. 17.

ð De lijst met geïnstalleerde camera's
verschijnt.

2. Tik op de naam van de geselecteerde
camera in de lijst met geïnstalleerde came-
ra's.

2.2 Een foto nemen
1. Tik op het pictogram "Camera", zie D in 

Afb. 17.

ð De lijst met geïnstalleerde camera's
verschijnt.

2. Tik op de naam van de geselecteerde
camera in de lijst met geïnstalleerde came-
ra's.

3. Tik op het camera-pictogram onderin het
scherm.

ð De foto wordt genomen en opgeslagen
op de smartphone of tablet.

HGFED

A

C

B
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Afb. 17: "Cameralijst" in iOS.

A Cameralijst
B Camera verwijderen
G Camera toevoegen
H Informatie
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2.3 Een foto bekijken
1. Tik op het pictogram "Camera", zie D in 

Afb. 17.

ð De lijst met geïnstalleerde camera's
verschijnt.

2. Tik op de geselecteerde camera.

3. Tik op het pictogram "Afbeelding" onderin
het scherm.

4. Bekijk de geselecteerde foto.

2.4 Een gebeurtenis bekijken
1. Tik op het pictogram "Gebeurtenis", zie E

in Afb. 17.

2. Tik op het pictogram "Pijl" op de geselec-
teerde camera.

ð Er verschijnt een lijst met bewegings-
detectiealarmen.

2.5 Een video afspelen
1. Tik op het pictogram "Afspelen", zie F in 

Afb. 17.

2. Tik op de geselecteerde camera.

ð Er verschijnt een lijst met alle beschik-
bare video's.

3. Tik op de geselecteerde opname.

N.B. Indien het bewegingsdetectiealarm is geac-
tiveerd, worden video's opgenomen en opgesla-
gen op de geheugenkaart van de camera.
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2.6 Camera-instellingen
2.6.1 De toegangscode van de camera wijzigen

1. Tik op het pictogram "Informatie" van de
geselecteerde camera in de lijst met geïn-
stalleerde camera's, zie C in Afb. 17.

2. Tik op "Beveiligingscode".

3. Voer de huidige toegangscode in.

4. Voer een nieuwe toegangscode in.

5. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals
in.

6. Tik op "OK" om te bevestigen.

2.6.2 Het cameranetwerk wijzigen

1. Tik op het pictogram "Informatie" van de
geselecteerde camera in de lijst met geïn-
stalleerde camera's, zie C in Afb. 17.

2. Tik op "Geavanceerde instellingen".

3. Tik op "Netwerkinstellingen".

4. Tik op "Wi-Fi-netwerken".

ð De beschikbare Wi-Fi-netwerken ver-
schijnen.

5. Tik op het geselecteerde netwerk.

6. Voer de netwerktoegangscode in.

7. Tik op "OK" om te bevestigen.
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2.6.3 Bewegingsdetectie activeren

1. Tik op het pictogram "Informatie" van de
geselecteerde camera in de lijst met geïn-
stalleerde camera's, zie C in Afb. 17.

2. Tik op "Geavanceerde instellingen".

3. Activeer de bewegingsdetectie door op het
pictogram "Aan/uit" te tikken

N.B. De pushberichten moeten zijn geacti-
veerd in de instellingen van het apparaat.

ð Een pushbericht wordt verzonden als
het bewegingsdetectiealarm afgaat.

4. Activeer de alarmopname door op het
alarmopname-pictogram "Aan/uit" te tik-
ken.

ð De opname begint wanneer het bewe-
gingsdetectiealarm afgaat.

5. Tik op "Alarmtaken".

6. Tik op "Alarm e-mail".

7. Voer het uitgaande e-mailadres in.

8. Voer de toegangscode van het uitgaande
e-mailadres in.

N.B. De accounts voor de inkomende en
uitgaande e-mails mogen niet hetzelfde
zijn.

Voor het uitgaande e-mailadres raden wij
Gmail aan.

Geadviseerde instellingen:

n SMTP-server: smtp.gmail.com
n SMTP-poort: 465
n Gebruikersnaam: xxx@gmail.com
n Toegangscode: *******
n SSL-selectievakje geselecteerd
n In Gmail moet POP worden geacti-

veerd

9. Voer het inkomende e-mailadres in.

Het e-mailaccount voor de bewegingsdetec-
tie instellen
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3 De Android-toepassing gebrui-
ken

3.1 Videobeelden bekijken
B CA

24
36

70

Afb. 18: Videobeelden op Android.

A Afbeeldingen
C Geluidsniveau

n Tik op de geselecteerde camera uit de lijst.

3.2 Een foto nemen
1. Tik op de geselecteerde camera uit de lijst.

2. Tik op het camera-pictogram, zie B in 
Afb. 18.

ð De foto wordt genomen en opgeslagen
op de smartphone of tablet.
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3.3 Een foto bekijken
1. Tik op de geselecteerde camera uit de lijst.

2. Tik op het pictogram "Afbeelding", zie A in 
Afb. 18.

3. Bekijk de geselecteerde foto.

3.4 Camera-instellingen
3.4.1 De toegangscode van de camera wijzigen

1. Tik op "Camera-instellingen" voor de gese-
lecteerde camera, zie C in Afb. 9.

2. Tik op "Camera wijzigen", zie B in Afb. 19.

3. Tik op "Beveiligingscode wijzigen".

4. Voer de huidige toegangscode in.

5. Voer een nieuwe toegangscode in.

6. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals
in.

7. Tik op "OK" om te bevestigen.

F

E

D

C

B

A

24
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Afb. 19: Camera-instellingen op Android.

A Opnieuw aansluiten
B Camera wijzigen
C Afspelen
D Gebeurtenis
F Foto
F Camera verwijderen
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3.4.2 Het cameranetwerk wijzigen

1. Tik op "Camera-instellingen" voor de gese-
lecteerde camera, zie C in Afb. 9.

2. Tik op "Camera wijzigen", zie B in Afb. 19.

3. Tik op "Geavanceerde instelling".

4. Tik op "Netwerkinstellingen".

5. Tik op "Wi-Fi-instelling".

ð De beschikbare Wi-Fi-netwerken ver-
schijnen.

6. Tik op het geselecteerde netwerk.

7. Voer de netwerktoegangscode in.

8. Tik op "OK" om te bevestigen.
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3.4.3 Bewegingsdetectie activeren

1. Tik op "Camera-instellingen" voor de gese-
lecteerde camera, zie C in Afb. 9.

2. Tik op "Camera wijzigen", zie B in Afb. 19.

3. Tik op "Geavanceerde instelling".

4. Activeer de bewegingsdetectie door op het
pictogram "Aan/uit" te tikken.

N.B. De pushberichten moeten zijn geacti-
veerd in de instellingen van het apparaat.

ð Er wordt een pushbericht verzonden
als het bewegingsdetectiealarm
afgaat.

5. Tik op "OK" om te bevestigen.

6. Tik op "Alarmtaken".

7. Tik op "Alarmopname".

8. Activeer de alarmopname door op het
alarmopname-pictogram "Aan/uit" te tik-
ken.

ð De opname begint wanneer het bewe-
gingsdetectiealarm afgaat.

9. Tik op "OK" om te bevestigen.

10.Tik op "Alarm e-mail".

11.Activeer de e-mailmelding door op het pic-
togram "Aan/uit" te tikken.

12.Voer het uitgaande e-mailadres in.

13.Voer de toegangscode van het uitgaande
e-mailadres in.

N.B. De accounts voor de inkomende en
uitgaande e-mails mogen niet hetzelfde
zijn.

Voor het uitgaande e-mailadres raden wij
Gmail aan.

Geadviseerde instellingen:

n SMTP-server: smtp.gmail.com
n SMTP-poort: 465
n Gebruikersnaam: xxx@gmail.com
n Toegangscode: *******
n SSL-selectievakje geselecteerd
n In Gmail moet POP worden geacti-

veerd

Alarmopname activeren

Het e-mailaccount voor de bewegingsdetec-
tie instellen
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14.Voer het inkomende e-mailadres in.

15.Tik op "OK" om te bevestigen.
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Hulp bij problemen
DeLaval bedrijfscamera FMC-IP1

1 Tabel hulp bij problemen
Nr. Symptoom Oorzaak Actie
1 De camera werkt niet en de

led op de camera is uit.
De camera heeft geen span-
ning.

n Controleer de voedings-
adapterkabel.

n Controleer de voedings-
adapter.

n Controleer of het stopcon-
tact goed werkt.

2 Geen afbeelding in de pc-
software.

De camera is offline. n Plaats de camera binnen
het Wi-Fi-bereik.

n Controleer of de antenne
juist is geplaatst.

n Start de camera opnieuw
op.

De pc is offline. n Controleer de internetver-
binding van de pc.

De computer heeft een storing. n Start de computer opnieuw
op.

De router werkt niet. n Start de router opnieuw op.

De firewall blokkeert het data-
verkeer.

Controleer of de firewall goed is
ingesteld.

3 Geen afbeelding in de toe-
passing van de smartphone
of tablet.

De camera is offline. n Plaats de camera binnen
het Wi-Fi-bereik.

n Controleer of de antenne
juist is geplaatst.

n Start de camera opnieuw
op.

De smartphone of tablet is
offline.

n Controleer de internetver-
binding van de smartphone
of tablet.

De smartphone of tablet werkt
niet.

n Start de toepassing
opnieuw op.

n Start het apparaat opnieuw
op.

De router werkt niet. n Start de router opnieuw op.

4 Slechte beeldkwaliteit. Slechte ontvangst. n Installeer een betere
antenne.

» Vervolg volgende pagina
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Nr. Symptoom Oorzaak Actie

De camera is te ver verwijderd
van de router.

n Plaats de camera dichter
bij de router.

n Gebruik een antennever-
lengkabel om de antenne
dichter bij de router te kun-
nen plaatsen.

Er bevinden zich obstakels tus-
sen de camera en de router.

n Gebruik een antennever-
lengkabel tussen de
camera en de antenne.
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