
Handleiding Wifi Camera
Adapter

1. Installeer ShirestarCam van gang.zhang. U kunt deze
app vinden in de App Store of de Google Play store. 

2. Stop een lege microSDHC geheugenkaart in het
microSD kaartslot. De microSDHC kaart dient een
schrijfsnelheid van minimaal class 6 te hebben. 

3. Stop de adapter in een stopcontact. De adapter start
automatisch op. 

4. Ga naar de wifi verbindingen van uw telefoon. Er is nu
een nieuwe wifi verbinding bij gekomen met een lange
naam van letters en cijfers, bijvoorbeeld CM1794-
4f8A1CAC6BE7-AF318 (afb. 2). Als dit niet gebeurd
houd dan de reset knop enkele seconden ingedrukt tot
beide lampjes uitgaan, de camera wordt nu gereset en
start opnieuw op.

5. Maak verbinding met dit nieuwe wifi netwerk.
6. Start de ShirestarCam app op. 
7. Klik op het vergrootglas rechtsboven, en klik vervolgens op uw nieuwe camera (afb. 3). In het volgende 

menu kunt u eventueel de naam aanpassen (de default naam is 'cam'), en klik op Ok. De camera wordt nu 
aan uw lijst toegevoegd. 

8. Kik op uw nieuwe camera in het hoofdmenu (afb. 4). Er wordt u nu gevraagd of u het huidige wachtwoord 
(8888) wilt wijzigen of dat u dit wil overslaan. Klik op 'Change' om het wachtwoord te wijzigen. En voer 
vervolgens uw eigen wachtwoord in, en klik op Ok. 

9. Klik nogmaals op uw camera in het hoofdmenu om de live beelden te bekijken. 

Geavanceerde instellingen
1. klik op het tandwiel naast uw camera in het hoofdmenu, en klik vervolgens op 'Advance Config', u komt nu

in het instellingen menu.
Netwerk instellen: Dit heeft u nodig om de beelden live elders te kunnen bekijken, en om de camera automatisch e-
mail's te laten versturen. 

1. Klik op Wifi Config
2. Selecteer bij SSID uw eigen normale wifi netwerk. 
3. Typ bij Password het wachtwoord van uw wifi netwerk, klik op 'ok' en vervolgens nogmaals op 'ok'. De 

camera zal nu opnieuw opstarten. U kunt hierna niet meer verbinding maken met CM1794-
4f8A1CAC6BE7-AF318, maar u kunt nu via uw eigen netwerk verbinding maken met uw camera.   
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4. Het kan nodig zijn om de camera na deze instellingen nogmaals
opnieuw op te starten. Dit kan ook via de app (Advanced Config >
Device reboot). 

Tijd instellen: 
1. Klik op Time Setting, zet hier de time zone op GMT+01:00, en klik op

'Device Time Sync With App' (afb. 5). En schakel ´Daylight Saving
Time´in. 

E-Mail alarm instellen: Hiermee krijgt u automatisch een e-mail als de camera
beweging detecteert. 

1. Klik op 'Alarm Config'. Zet hier de e-mail alert aan, en de motion
sensitivity op 4 (normal). Klik op 'ok'. 

2. Klik op 'Email Config', hier stelt u uw e-mail accounts in. Bij 'sender
email' zet u het e-mail account van de afzender, bij 'receiver' kunt u tot 4
e-mail account invullen voor het ontvangen van een e-mail alarm.
Eventueel kunt u als receiver hetzelfde e-mail adres als de sender
gebruiken. In het geval u een G-Mail account als sender gebruikt wordt
de SMTP Server en de SMTP Port automatisch voor u ingevuld. In
andere gevallen zult u deze instellingen moeten opzoekenop het internet.
Bij User typt u in het geval van een g-mail account nogmaals uw
verzend adres, en bij Password uiteraard het wachtwoord van uw e-mail
adres.  

3. Klik vervolgens op 'ok', de instellingen worden getest, en u ontvangt
direct een test-e-mail als u de instellingen correct heeft ingevoerd. U
krijgt nu automatisch een e-mail met een foto als de camera beweging
detecteert. 

Geheugenkaart instellingen:
1. Klik op 'SDCard Record Config'. 
2. Zet hier de instellingen naar wens in. Record: Close = er worden geen opnames opgeslagen, Record: on 

Alarm betekend dat er alleen opnames worden opgeslagen als het alarm aan gaat, dus door middel van 
bewegingsdetectie. (zie e-mail instellingen stap 1) Record: All day betekend dat de camera de opnames 
continu opslaat. Resolution: HD is de hoogst mogelijke resolutie de opnames zijn hiermee het scherpst, 
maar iedere opname neemt meer geheugen in. Resolution Normal is de laagst mogelijk resolutie, hiermee 
kan er meer videomateriaal op uw geheugenkaart. Sound Record staat voor geluidsopname (aan of uit). 
Loop Recording betekend dat het oudste bestand automatisch wordt verwijderd als het geheugen vol is. 
Hiermee kan de camera altijd door blijven filmen, en raakt het geheugen dus nooit vol (aan of uit).

Opnames bekijken op uw mobiel
1. Klik onderaan in de app  op 'record'. Selecteer vervolgens in het dropdown menu 'remote SDCard'. 
2. Klik op het videobestand dat u wilt bekijken. Let op: u heeft hier een stabiele wifi verbinding voor nodig. 

Aan de naam van het bestand kunt u zien wanneer het is aangemaakt. Bijvoorbeeld 20151121-125211-
A.asf is aangemaakt op 21 november 2015 om 12:52 (en 11 seconden). 

PC Software installeren (Windows)
1. Open de map IPCMultiViewSetup_EN op de CD
2. Installeer het programma IPCMultiViewSetup
3. Open het programma, en log in met als username: Admin, het wachtwoord kunt u leeg laten. 
4. Klik op het settings icoon linksboven (afb. 6)
5. Klik vervolgens op het vergrootglas. Als uw pc verbonden is met hetzelfde wifi netwerk als de

camera dan zal de camera nu automatisch gevonden worden. 
6. Dubbelklik op de gevonden camera (afb. 7).

7. Het P2P Password (wachtwoord) staat standaard ingesteld op 8888, als u dit eerder met uw telefoon 
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gewijzigd heeft dient u hier het juiste wachtwoord in te voeren. En klik op 'ok'. 
8. De camera is nu aan de lijst toegevoegd (afb.8). 
9. Dubbelklik op de nieuwe camera om de live te bekijken. Er wordt nu verbinding gemaakt met de camera, 

en de beelden worden live weergegeven in het eerste vak.  
10. In de hoek rechtsboven van het scherm waarin het beeld van de camera live te zien is vindt u verschillende 

knoppen voor onderandere de instellingen van de camera, en het handmatig starten van een opname of 
screenshot direct naar uw pc. (afb. 9)

Opnames bekijken op uw pc:
1. Om uw eerder gemaakte opnames terug te bekijken raden we aan om de camera

handmatig uit te schakelen, om vervolgens de microSDHC kaart te verwijderen en via
de meegeleverde MicroSD kaartlezer te verbinden met uw PC. 

2. Op de microSDHC geheugenkaart vindt u alle videobestanden. Deze kunt u bekijken met een mediaspeler, 
bijvoorbeeld VLC Media player (http://www.videolan.org/vlc/) 

Problemen oplossen
Probleem Oplossing

De camera reageert niet. Schakel de camera handmatig uit, laat deze 10 minuten afkoelen en start hem 
opnieuw op. 

Het aanpassen van de e-mail instellingen lukt niet via de app. Gebruik de PC software om de e-mail instellingen aan te passen. 

Kan geen verbinding krijgen met de camera Zorg ervoor dat zowel de camera als uw mobiele telefoon een goede wifi 
verbinding hebben. Plaats eventueel de camera dichter bij de router. 

Enkele instellingen die niet in de handleiding beschreven worden, maar wel 
inde software voorkomen werken niet. 

Zowel de app als de PC software zijn niet speciaal voor deze camera 
ontworpen, maar ook voor andere modellen. U kunt opties tegenkomen die 
niet voor deze camera bedoeld zijn. 

Overige problemen Reset de camera, zet eerst de camera aan en houd vervolgens de resetknop 
enkele seconden ingedrukt tot de indicatielampjes uit gaan. Let op: na het 
resetten van de camera moet alles opnieuw worden ingesteld. 
Of neem contact op met het verkooppunt van de camera. 

Specificaties:
Lens: 90 graden groothoeklens

Sensor: 5 Megapixel

Resolutie: 1280*720 / 640*480 / 320*240

Framerate: 30fps

Bestandsgrootte: 1280*720: ongeveer 1060 MB per uur

640*480: ongeveer 250 MB per uur

320*240: ongeveer 160 MB per uur

Geheugen: Tot 32Gb d.m.v. MicroSDHC (niet inbegrepen)

Loop-recording: Ja

Geluidsopname bij video: Ja

Bewegingsdetectie: Ja

Maximale afstand tot bewegingsdetectie: 6 Meter

Alarm via e-mail bij bewegingsdetectie: Ja

P2P mogelijkheid: (zonder netwerk) Ja

IP Camera: (via internet overal de beelden live kunnen bekijken) Ja

Nachtvisie: Nee

Stroomvoorziening: 220-240V

Accu: Geen

Wifi verbindingen: IEEE802.11 b/g/n
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