
 



① Het aansluiten van de camera  

Sluit de stekker van de adapter aan op de camera 

en stop de 220V stekker aan de andere kant van de 

adapter in het stopcontact.  

 

 LET OP 

 Gebruik uitsluitend de meegeleverde stroom 

adapter. Andere adapters of aanpassingen 

kunnen schade toebrengen aan de elektronica 

van de camera. 



②   Het downloaden van de software 

● Download de software op  

http://www.epine.info/EP/PNP/app_oem1.exe  

● Scan de onderstaande QR kode om de apps te 

downloaden.  

Android              IOS                 

 

 

 

 

http://www.epine.info/EP/PNP/app_oem1.exe


 

Het aanmaken van een account 

 

● Voor Android/iOS apparaten en cloudsoftware 

op de PC: voer een willekeurige gebruikersnaam 

en wachtwoord in. 

(max 6 tekens(cijfers/letters)  

 LET OP: geen speciale tekens hoofdletters 

en/of spaties gebruiken.  

 

     

  



③ One key WiFi configuratie 

Klik“+”, om naar de ’device management’- 

interface te gaan. 

 

 Kies ‘One key WiFi configuration’ om de camera 

te pairen.  

（Houd uw mobiele telefoon 

dicht bij de camera. De 

camera zal een geluid 

produceren als deze 

succesvol is gepaird) 

 Klik “Bind” nadat het pairen 

succesvol is verlopen. ( Als u de camera wilt 

toevoegen in uw LAN netwerk, verbind dan eerst 

de telefoon op uw WiFi. Als u in een WAN werkt 

kunt u de UID code ook handmatig invoeren) U 

kunt daarna de beelden van uw camera 

bekijken. 

  



Let op: Als de camera niet op deze manier kan 

worden aangesloten via WiFi, sluit dan de 

camera via een netwerkkabel aan op de router 

en zoek de camera in het LAN en voeg de 

camera daarna toe.  

 Video interface description 

 

 Horizontal 

cruise 
 Vertical cruise 

 Preset position  Full screen 

 Listen unable  Enable listen 

 Talk unable  Enable talk 

 Snapshot, can browse picture in history. 

 Recording, can view video in history. 

 

Via ‘Device management’ kan het—alarm, storage, 

password, upgrade ect, maar ook zaken zoals de 

beeldkwaliteit, zoals helderheid, contrast, 



horizontaal spiegelen, verticaal spiegelen, IR aan/uit, 

ect worden geconfigureerd. 

  



Bijzondere instellingen 

 Verwijderen van de camera: klik op ‘device 

management’, selecteer de camera, veeg naar 

links, klik op ‘delete’. 

 

 Reset naar fabrieksinstellingen: Houd de ‘reset’ 

knop (at the back of the camera) 15 seconden 

lang ingedrukt om de camera te resetten naar 

fabrieksinstellingen.  

 LET OP 

Indien u de camera instellingen reset gaan alle 

door u ingevoerde instellingen verloren en 

zullen deze opnieuw moeten worden 

aangemaakt.  

 

 Beelden terugkijken: klik op ‘history 

records’ om de lokaal opgeslagen beelden 

en SD-kaart beelden terug te kunnen 

kijken. 



 

 Upgraden: Ga naar ‘device management’, 

selecteer de camera en Klik op ‘Firmware’.  

 De camera bekijken via de PC cloud software.  

Als u de camera wilt bekijken via een PC, maak 

dan gebruik van de client cloud software voor PC. 

U kunt de PC client software downloaden via 

onderstaande link: 

http://www.epine.info/EP/PNP/app_oem1.exe 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

http://www.epine.info/EP/PNP/app_oem1.exe


Garantie en contactgegevens 

Voor de garantie voorwaarden verwijzen wij u naar: 

http://www.epine-camerashop.nl/over-ons/klanten

service-van-epine-camerashop/garantie/  

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze klantenservice: 

http://www.epine-camerashop.nl/over-ons/klanten

service-van-epine-camerashop/  

 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op 

werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. De 

klantenservice is tot 21:00 uur bereikbaar. 

078 - 6416410 
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