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NL-handleiding Vimtag IP camera’s 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Vimtag IP camera, 
deze zal een goede aanvulling zijn op de beveiliging van uw bezit, 

toezicht op uw dierbaren en huisdieren. 

Deze camera’s zijn speciaal ontwikkeld om te gebruiken op uw 
mobiele apparatuur als smartphone en tablet. Natuurlijk kunt u 

de camera ook gebruiken via uw PC. 

De techniek van deze camera’s is de laatste jaren steeds weer 
verbeterd waardoor installatie op zich een eenvoudig proces is 

geworden. Toch blijven er veel vragen waardoor wij deze 
handleiding met tips en trucs hebben gemaakt. Met deze tips uit de 
praktijk is het mogelijk om de camera snel in te stellen op uw 

persoonlijke voorkeur. 

Installatie: 

De hier onder beschreven methoden zijn de 3 manieren om de 

camera te installeren in uw App en Wi-Fi netwerk. 

Met de Lan kabel duurt wat langer maar lukt altijd. 

1. Met de Lan kabel ( ethernet connection ) na installatie 

werkt de camera op WiFi.  

Download voor installatie de VIMTAG App op uw telefoon of 

tablet. Zoek hiernaar in uw App store of scan de QR-code. 

 

Doe eerst de installatie van de camera zoals hieronder staat 
omschreven, als deze is gelukt dan pas de camera ophangen op de 

gewenste positie. De camera onthoudt de ingevoerde instellingen 

Stap 1. Open de App en maak een account aan. 

 

Stap 2.  Sluit de voedingsadapter van de camera aan en start de 
camera op. Zodra de camera een geluid maakt,  een “drip” geluid, 

gaat u verder met stap 3 

Stap 3. Sluit de camera met een netwerk kabel aan op uw router. 

Stap 4. Voeg de camera toe door in het hoofdmenu van de App op 

het + teken te drukken. 

Stap 5. Kies het type camera. En zet een vinkje bij “aanzetten” 

 

Stap 6. Scan met uw telefoon de QR-code op de sticker op de 

camera 

Stap 7. Als de camera is toegevoegd ziet u deze in de App staan  

Stap 8. Volg de stappen in de app om wachtwoord, tijdzone van de 

telefoon gebruiken etc. 

 

Om Wi-Fi te installeren gaat u op de volgende manier verder:  

Stap 1. Druk op het icoon van de zojuist toegevoegde camera. 

Stap 2. Druk in het scherm dat nu komt op de 3 puntjes rechts 

boven in. 

Stap 3: Kies “oprichten “om naar het menu te gaan 

Stap 4. Ga naar de Optie “netwerk” en druk daar op “Wi-Fi” 

Stap 5. Druk bij Wi-Fi netwerk Op de optie Wi-Fi Lijst op het haakje. 

Stap 6. Kies uw Wi-Fi netwerk. 

Stap 7. Voer uw Wi-Fi wachtwoord in en druk op Opslaan.  Hiervoor 

kan het zijn dat u naar beneden moet scrollen om voor opslaan te 

kiezen. 

Stap 8. Als alles goed is ingevoerd en opgeslagen zal de camera dit 
melden. Nu kunt u de netwerk kabel loskoppelen, de camera zal 

overschakelen naar het Wi-Fi netwerk. Dit kan soms even duren. 

 

 

2. AP connection 

Na het installeren van de App en het inscannen van de QR code kun 
je ook kiezen voor de AP connection. Hiermee maak je gebruik van 

de tijdelijke wifi verbinding ( hotspot ) die de camera opzet. 

Zoek in de WiFi sectie van je telefoon naar het wifi signaal van de 
camera ( IPC1hajnxxxxx ) maak met je telefoon verbinding met dit 

signaal. 

Ga terug naar de app en vervolg de installatie.  

 

 

 

3. Sound connection 

ZORG ERVOOR DAT DE SPEAKER VAN UW TELEFOON AAN 
STAAT OM DE WIFI VERBINDING MET BEHULP VAN GELUIDEN 

TE KUNNEN DOEN. 

Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met het WiFi netwerk waar 

de camera in moet worden geïnstalleerd.  

Stap 1; sluit de voedingskabel aan op de camera en steek de 

adapter in het stopcontact.  

Stap 2: De camera gaat opstarten, u hoort een geluid en de IR led 

zal zal weer uit gaan. Opstarten duurt tussen de 30 en 60 seconden. 

 



 

 

Stap 3: Na verloop van tijd hoort een “Druppel” geluid, druk dan op 

volgende of next. 

Stap 4: Druk daarna gedurende 1 seconde op de “reset toets, u krijgt 

dan de melding “waiting for receiving the wireless configuration”. 

Stap 5:. Druk vervolgens op ”ik hoor de gesproken melding”. De 

camera gaat nu de wifi verbinding maken met uw netwerk. U moet 

het WiFi wachtwoord ingeven.  

Je krijgt meldingen als connecting to router en connecting to server. 

U krijgt van de camera een bevestiging van als het is gelukt. Volg 

vervolgens de stappen in de App. 

Als het niet lukt zijn er 2 opties: 

1. De hele procedure herhalen. 

2. De camera resetten naar fabrieksinstellingen. 

 

De Reset knop!  

Bij het model VT-843 zit de reset knop onder het afdekplaatje op 
de zwarte camera bol. Draai het schroefje los, verwijder het 

afdekplaatje. 

Dan zie je een printplaatje, aan de ene kant het station voor het 
geheugenkaartje. Aan de andere kan zi je een klein zwart 

knopje. Dit is een micro-switch en deze kun je indrukken. 

Let op druk niet te hard je voelt de knop ingedrukt worden. 

Bij andere modellen zit de resetknop aan de kabelboom of is 

een knopje op de camera behuizing. 

De camera moet aan staan bij het resetten! 

Druk op de reset knop 1 seconde om de WiFi configuratie op te 

starten. Je hoort dan het drip geluid. 

Druk 10-13 seconden of langer om de camera te resetten naar 

de fabriek instellingen. Je hoort een melding op de camera dat 

de reset is gelukt. 

 

4. Bewegingsdetectie inschakelen:  

Stap 1: Ga in de app naar de desbetreffende camera. Druk daar op 

het  de 3 puntjes rechts rechts bovenin. 

Stap 2: Kies daar weer “oprichten:  Druk daar op alarm. Druk daar 

op bewegingsdetectie.  

Stap 3: Zet dit aan met het schuifje. 

Stap 4: Druk daarna in hetzelfde scherm op het + teken. Stel daar 
de tijd en dag in dat het alarm actief moet zijn. Bij 24 uur detectie 7 

dagen in de week starttijd 00.00 en eindtijd 24.00 en bij herhaal kies 
je voor elke dag. Of druk op de optie om dagen te selecteren. Idem 

bij de tijden. 

Bij camera’s die dit ondersteunen zoals de CP3 en de VT-843 kunt u 
op dezelfde manier in hetzelfde menu naast bewegingsdetectie ook 

kiezen voor Gezichtsherkenning, geluidsdetectie en 
Mensen/Humanoïde detectie. Humanoïde detectie ziet verschil 

tussen een mens of een bewegende tak. 

 

5. Infrarood nachtzicht in en uitschakelen: 

Wanneer u de camera door het raam naar buiten wilt laten kijken 

moet u als het donker is de infrarood led uitschakelen. 

Dat gaat op de volgende manier: 

Stap 1: start de app op. 

Stap 2: Druk op het kleine scherm va de camera waarvan u 

infrarood wilt uitschakelen. 

Stap 3: Druk in het scherm dat dan verschijnt op de 3 platte 

streepjes onder het video beeld ( zie afbeelding ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Druk in het volgende scherm op “DAG” en vervolgens  op 

“sluiten” 

Nu is het infrarood led uitgeschakeld. 

Om het terug te brengen naar de fabrieksstand drukt u in het laatste 

scherm op Reset. 

 

6. Opnemen op geheugen kaart/cloud of Vimtag S1 NVR 

U kunt de camera 24/7 oplaten nemen door in het menu van de 
camera ( 3 puntjes rechts boven in ) te gaan naar de optie 

Opnemen 

Continu video moet op open staan. 

Evenement video is afhankelijk van de ingestelde opties in de 

detectie menu’s. 

7. Meekijken op de PC. 

Ga naar Vimtag.com, druk op de engelse vlag voor engelse versie 

van de website. 

Klik op ‘my device’ en log in met de account gegevens gemaakt bij 

Stap 1. 

Download het programmaatje voor volledige functionaliteit en kijk 

mee op de pc. 

Gebruik dit programma voortaan om via de PC mee te kijken en de 

camera te bedienen. 

8. Video-opnames terug kijken. 

Druk in de app op de camera waar u de beelden van wilt terugkijken. 

Links naast de drie puntjes rechtsboven in beeld ziet u een klok 

symbool. 

Druk hier op dan ziet u een lijst met opnames. 

U kunt in dit scherm rechts bovenin kiezen voor verschillende 
soorten weergaven van de opnames en de lengte van de opname 

blokken instellen. 

In de miniatuur beeldjes ziet u groene bolletjes die aangeven of de 

camera iets heeft gedetecteerd. 


