
Installatiehandleiding van de Verborgen
Wifi Camera Adapter op uw mobiele
telefoon. 

Stap 1. Download en installeer eerst app, u kunt de app BVCAM gebruiken, maar wij raden aan de app
ShirestarCam te gebruiken. U kunt deze app vinden in de Google Play Store en in de App Store van Apple. 

Stap 2. Plaats een lege MicroSDHC geheugenkaart aan de achterkant in de adapter. Gebruik een
geheugenkaart van maximaal 128GB en een snelheid van minimaal Class6. 

Stap 3. Stop de adapter in een stopcontact en wacht ongeveer 1 minuut tot deze is opgestart. De camera
maakt zelf een nieuw wifi netwerk aan met dezelfde naam als het UID van de camera. (Bijvoorbeeld ABCD1F-
1F345678DAB2-01234A)Gebeurt dit niet, dan dient u de camera eerst te resetten. Aan de zijkant van de
adapter zit een gaatje door hier met een paperclip 10 seconden in te drukken kan de adapter worden gereset.
De adapter dient hiervoor in het stopcontact te zitten, u voelt een schakelaar klikken. 

Stap 4. Als het nieuwe wifi netwerk is aangemaakt maakt u met uw telefoon verbinding met het netwerk. Dit
is een tijdelijk netwerk en heeft u nodig om de camera in te stellen op een normaal wifi netwerk. Indien uw telefoon met meldingen 
komt als ‘onveilig netwerk’ of ‘geen internet verbinding’ klikt u op ‘toch verbonden blijven’. 

Stap 5. Start de App ShirestarCam of BVCam. En klik op de ‘+’ 
rechtsboven, vervolgens op ‘Add new online Device’ daarna klikt u 
op ‘Search(Lan)’ en dan op uw camera. In het volgende scherm 
kunt u de camera eventueel een andere naam geven. Het UID en 
het password dient u op dit moment niet te wijzigen. Klik op ‘OK’, 
de camera wordt nu aan uw lijst toegevoegd. 

Door op de camera in uw lijst te klikken kunt u nu al meekijken 
met de camera, de camera zal u dan ook vragen of u het 
wachtwoord aan wilt passen. We raden aan het wachtwoord pas 
aan te passen na de volgende stap, anders zal de camera het 
nieuwe wachtwoord vergeten en kunt u het later nogmaals 
aanpassen.

Stap 6. Klik op het tandwiel naast de
camera en vervolgens op ‘Advance
Config’ en dan op ‘WIFI Config’. In dit
scherm kunt u verbinding maken met
het gewenste wifi netwerk of Wifi
Repeater. Bij SSID selecteert u uw
eigen wifi netwerk, bij Password vult
u het wachtwoord van uw eigen wifi

netwerk in. Klik op ‘OK’ en nogmaals op ‘OK’. De camera zal nu opnieuw opstarten en verbinden met
uw eigen wifi netwerk. Het tijdelijke Wifi netwerk dat de camera zelf had aangemaakt zal na deze
handeling verdwijnen. Wacht 1 minuut tot de camera opnieuw is opgestart. U kunt met uw telefoon ook
weer verbinding maken met uw eigen wifi netwerk. 

Stap 7. Nadat de camera opnieuw is opgestart, klik op de camera in uw lijst. De camera zal nu vragen
of u het standaard wachtwoord (8888) wilt veranderen. Klik op ‘Change’ om het wachtwoord aan te
passen. Het nieuwe wachtwoord vult u in bij ‘New password’en nogmaals bij ‘Confirm Password’. Klik op
‘Ok’

Uw Verborgen Wifi Camera Adapter is nu ingesteld en klaar voor gebruik. Klik in het hoofdscherm van
de ShirestarCam app op uw camera om live mee te kijken. Dit kan vanaf iedere plek mits u een goede
internetverbinding heeft. 

Om de camera ook op andere telefoons te installeren kunt u stap 4 herhalen indien u verbonden bent met hetzelfde wifi netwerk. Bij
‘password’ vult u dan wel het eventueel gewijzigde wachtwoord in. Bent u niet verbonden met hetzelfde wifi netwerk dan heeft u de 
‘UID’ (in dit geval voorbeeld ABCD1F-1F345678DAB2-01234A) en het wachtwoord van de camera nodig. Dit kunt u handmatig 
invullen door op de ‘+’ te klikken en vervolgens op ‘add new online device’. 



Geavanceerde instellingen

Om bij de geavanceerde instellingen te komen klikt u naast uw camera op het tandwiel (afbeelding 2), en vervolgens op ‘Advance 
Config’. 

Alarm Config

In dit scherm kunt u het alarm aanpassen. Dit is nodig indien u gebruik wilt maken van de 
bewegingsdetectie. 

Motion detection sensitivity: Hiermee stelt u de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in. 

Alarm Scheldule: U kunt u er voor kiezen om het alarm op een bepaald moment van de dag 
automatisch aan of uit te zetten. 

E-mail alert: Hiermee wordt er automatisch een e-mail verstuurd bij het zien van beweging. Verder in 
deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de e-mail instellingen kunt aanpassen. 

FTP Upload: Hiermee kunt u bij beweging automatisch een foto naar een FTP server uploaden. Voor 
het gebruik van deze optie heeft u enige ICT-kennis nodig. 

Alarm interval: 30- 300 seconden. De tijd waarna het alarm opnieuw kan afgaan. 

On Screen display: Hiermee worden meldingen en de datum en tijd in de opnames wel of niet 
weergegeven. 

Dit is een universele app voor verschillende Wifi IP Camera’s de knoppen ‘Warning Tone’ en ‘Push 
Notifications’ hebben in dit geval geen functie. 

SDCard Record Config

In dit scherm kunt u de opname instellingen wijzigen

SD card capacity: In dit voorbeeld is een 16Gb MicroSD kaart geplaatst er is nog 222Mb vrij. 

Record: Close betekent dat er niet wordt opgenomen. On Alarm betekent dat er alleen wordt 
opgenomen na een alarm. Dus na het zien van beweging. Het Alarm kunt u bij Alarm Config instellen. 
All Day betekend dat er continu wordt opgenomen. Bij Timing Record kunt u zelf instellen op welk 
gedeelte van de dag de camera continu opneemt. 

Resolution: De resolutie kunt u instellen op 1080P voor de hoogste kwaliteit, Op 640P voor de laagste 
kwaliteit maar de langste opnametijd (ongeveer 1250 minuten per GB geheugen). Of op 720P, zit hier 
tussenin.  

File Length: Hiermee stelt u de tijd van de opnames in. In dit voorbeeld worden opnames iedere 3 
minuten opgeslagen. 

Record sound: Neem wel of geen geluid op

Loop recording: Door dit in te schakelen wordt automatisch het oudste bestand gewist zodra het 
geheugen bijna vol is. Hierdoor kan de camera altijd door blijven filmen. 

Email Config

In dit scherm kunt u een e-mail instellen. Hiermee wordt automatisch een e-mail met een foto 
verzonden zodra het alarm (bij bewegingsdectie) afgaat. Voordat dit werkt dient wel de knop e-mail 
alert onder Alarm config aan te staan. 

Sender: Hier zet u het e-mailadres dat u wilt gebruiken als afzender.

Recipient: Hier zet de e-mailadressen die u wilt gebruiken als ontvangers. Dit kan eventueel hetzelfde 
e-mail adres  zijn als bij sender. 

SMTP Server en SMTP Port: hier vermeldt u de SMTP Server en de SMTP Poort van uw e-mailadres. In 
het geval van Gmail wordt dit automatisch ingevuld. 

Transport Layer Security: Hier selecteert u het beveiligingsprotocol van uw e-mailprovider. In het 
geval van Gmail wordt dit ook automatisch ingevuld. 

User: De gebruikersnaam van uw e-mailaccount. In het geval van Gmail is dit het e-mail adres dat u 
ook bij sender heeft ingevuld. 

Password: Het wachtwoord voor uw e-mailaccount. 


