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(3) Anteprima
Selezionare il dispositivo sotto l'elenco dei dispositivi - fare clic con il pulsante destro 
del mouse - selezionare "Riproduci tutto" o "Interrompi tutto" per visualizzare o 
interrompere l'immagine.
NOTE: The user name is "admin" by default, and the number of channels of IPC shall 
be "1".

(4) Riproduzione
Fare clic su "Riproduzione"; selezionare dispositivo, numero di canale, data per ripetere 
le registrazioni. Fare clic su un punto temporale sull'asse temporale per iniziare a 
registrare le registrazioni corrispondenti.



107

Domanda: perché non è possibile aggiungere il dispositivo con la ricerca locale?
Risposta: assicurati che il dispositivo e il cellulare siano sulla stessa LAN; in caso 
contrario, immettere manualmente l'ID del dispositivo.

Domanda: perché non riesco a connettermi a Internet?
Risposta: controlla
▪ Se il dispositivo è connesso a Internet
▪ Se il router funziona correttamente
▪ Se il server DHCP del router è aperto

Domanda: Perché non è possibile cercare nel file di registrazione?
Risposta: controlla
▪ Se la scheda SD è rotta
▪ Se il periodo di ricerca è valido
▪ Se l'ora di sistema del dispositivo è corretta

8 Domande frequenti
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1 Paklijst

1 x camera 1 x voedingseenheid 1 x beknopte 
handleiding

1 x waterdichte dop

1 x waarschuwingssticker

1 x schroefpakket 1 x gatenmal voor montage
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2 Camera-overzicht

Antenne

LED schijnwerper
IR LED
Microfoon

RESET-Knop

Netwerkverbinding
Stroomaansluiting

Spreker

MicroSD-
kaartsleuf
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3 Installatieschema
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4 Accountregistratie
De volgende instructies zijn van toepassing op de Android-app; De instructies voor de 
iOS-versie zijn iets anders.
●  Installeer de "Zosi Smart" -app door de QR-code op de voorkant van deze 
handleiding te scannen of door naar de app te zoeken in de App Store.
●  Klik op "Registreren" om een   account aan te maken.
● Enter your email address and click "Get Code" to receive a verification code. Enter 
the verification code and password, and then tap Register to finish.
Note: If you have not received the verification code, please check if the verification 
code is considered spam or try to send another email.
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5 Voeg apparaat toe
(1) Schakel de camera in en wacht ongeveer 20 seconden. Het apparaat geeft een 
gesproken bericht "device is waiting for connection". Verbind uw smartphone met het 
WLAN en open de ZOSI Smart-app. Log in en klik op de "+" in de rechterbovenhoek om 
een   apparaat toe te voegen.
(2) Selecteer "IP-camera" - Camera C289.
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(3) Tik op "QR-code scannen" om de QR-code op de camera te scannen. Of klik op 
"Voer apparaat-UID handmatig in" en voer de apparaat-UID in het pop-upvenster in. 
Klik OK".
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(4) Voer de naam van de camera in en klik op "Ongebonden apparaat toevoegen".
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(5) Selecteer het bijbehorende WLAN en voer het wachtwoord in. Klik op Doorgaan ". 
Klik op "Hoor geluid" nadat u de spraakuitvoer heeft gehoord.
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(6) Klik op "QR-code scannen" en lijn de op de smartphone gegenereerde QR-code uit 
met de cameralens.
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(7) U hoort de gesproken instructies "Wireless configuration successful", "WiFi is 
connecting, please wait". Nadat u “Wireless connection succeeds” heeft gehoord, klikt 
u op “Volgende” en vervolgens op “OK” in het pop-upvenster. Klik op "Gereed".

NOTE: If the device is not added successfully, please reset the device by pressing the 
device reset button for 5 seconds, and then add device again according to the above 
steps.
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6 Apparaatinstelling
(1) U kunt de camera instellen in "Mijn apparaat".
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(2)  Wanneer u de handmatige alarmfunctie activeert, zal het apparaat een "piep" 
laten horen en zullen de schijnwerpers continu knipperen om indringers te verdrijven. 
Tegelijkertijd wordt in het midden van de liveweergave een aftelling van één minuut 
weergegeven.
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(3) Nadat u "Camera Alarm" in het menu heeft ingesteld, worden berichten over de 
bijbehorende alarminformatie verzonden door de persoonherkenning (de persoon is 
gemarkeerd met een rood vakje). In het menu "Bericht" kunt u op "Slimme detectie" 
of "Bewegingsdetectie" klikken om de alarmlijst te controleren.
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(4) U kunt een specifieke alarmopname selecteren en klikken om naar de pagina 
Berichtdetails te gaan.
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(5) Klik rechtsboven op "Afspelen" om de video af te spelen.
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(6) PTZ-bediening (alleen van toepassing op de PTZ-camera)

Ondersteunt cruisen Ondersteunt PTZ-besturing
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(7) Klik op de pagina "Instellingen" op "Slimme detectie" om het camera-alarm in te 
stellen.
De functie "geluid en licht alarm" kan worden in- en uitgeschakeld;
Klik op Detectietype om verschillende detectietypes in te stellen;
Klik op "Nachtzichtmodus" om verschillende nachtzichtmodi in te stellen.

Opmerking: Houd rekening met de volgende installatievereisten om betere resultaten 
voor persoonsherkenning te krijgen:
① Installeer de camera op een hoogte van 2,2 tot 2,5 meter. De effectieve 
detectieafstand is 1 tot 20 meter vanaf het apparaat.
②De montagebeugel bevindt zich parallelle plaatsing of van boven naar beneden. 
Zorg voor een stabiel licht in het bewakingsgebied.
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7 AVSS-software voor pc
U kunt de AVSS-software downloaden van support.zositech.com.

(1) Log in
Bestuur de software. Gebruik de standaard 
gebruikersnaam en wachtwoord OF dezelfde 
inloggegevens als het account voor de app die 
u op uw smartphone heeft gemaakt.
Note: Use the default username and password, 
or enter the same account as on the mobile 
App.

(2) Apparaatbeheer
① Klik op "Apparaat toevoegen".
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② Voer de informatie van het apparaat handmatig in of kopieer de UID-afbeelding 
naar dit veld. Klik vervolgens op "Opslaan".
Opmerking: de gebruikersnaam is admin. Het aantal kanalen van een enkele camera 
moet "1" zijn.
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(3)  Live-weergave
Klik op "Preview" om de apparatenlijst te bekijken.
Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam, selecteer Alles afspelen / Alles 
stoppen, Live videoweergave starten / stoppen.

(4) Afspelen
Klik op "Afspelen", selecteer het apparaat, kanaal en datum, klik op "Zoeken" om de 
opnames te vinden. Klik op het tijdstip in de opnametijdlijn en klik op "Afspelen" om 
de bijbehorende video af te spelen.
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V: Ik kan een apparaat niet vinden in "Local Search"? 
A: Zorg ervoor dat het apparaat en uw mobiele apparaat zijn verbonden met hetzelfde 
wifi-netwerk. Als de twee niet op hetzelfde netwerk zitten, voer dan handmatig de UID 
van het apparaat in om het apparaat toe te voegen.

V: De camera kan geen verbinding maken met internet? 
A: Controleer:
▪ Of de camera is verbonden met het netwerk.
▪ Of de router werkt. 
▪ Of de functie "Automatisch een IP-adres laten toewijzen" is geactiveerd.

V: Ik kan geen opnamebestand vinden? 
A: Controleer:
▪ Of de geheugenkaart defect is.
▪ Of de gezochte tijd geldig is. 
▪ Of de systeemtijd correct is.

8 Veelgestelde vragen
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