Bedankt voor uw aankoop Floview trailer camera mini
Voor installatie van de benodigde app F-CAR zoekt u F-CAR in de Google Play store of in de Apple
App Store of scan met uw mobiele telefoon één van onderstaande QR codes

Voor installatie van de camera in uw trailer adviseren wij
• De bijgeleverde losse kabel aan te sluiten op bijvoorbeeld de binnenverlichting van uw trailer
( let er wel op: rood aan de + en zwart aan de – om schade aan de camera te voorkomen, vaak
is de bruine draad de + en de witte de -, maar meten is weten).
• De losse kabel kunt u desgewenst inkorten. De kabel aan de camera aboluut niet inkorten dit is
namelijk ook de antenne voor het wifi signaal, zorg daarom ook dat deze kabel vrije ruimte
heeft en niet opgeborgen zit in bijvoorbeeld het lichtkapje! De antenne zoveel mogelijk
uitleggen naar de voorkant van de trailer.
• De camera kunt u met de bijgeleverde dubbelzijdige plakker bevestigen, bij voorkeur het
hoogst en meest naar voren in de trailer ( ondergrond voor het plakken goed schoon en vetvrij
maken).
• De stekkers met elkaar verbinden
Wanneer er twijfel is waar de camera het beste kan hangen dan eerst verbinden met de app en de
plaats bepalen voordat je de camera vastplakt.
Na het installeren van de app en het monteren van de camera:
• De trailer aankoppelen
• Verlichting aan doen om de camera van stroom te voorzien
• Op je telefoon WiFi voorkeuren openen in je instellingen
• Kies het WiFi-netwerk V-car••••••
• Open daarna de app en het beeld van de camera komt in je scherm!
Normaal gesproken zal je mobiele telefoon elke volgende keer automatisch het WiFi netwerk van de
camera herkennen en hoef je dus alleen maar de verlichting aan te doen en de app te openen. In de app
is het mogelijk om het beeld te spiegelenen om videobeelden op te slaan op je telefoon en deze later
terug te kijken.
In tegenstelling tot vele andere WiFi camera’s blijft bij onze Floview trailer camera mini je telefoon
tijdens gebruik van de app gewoon volledig operationeel.
Wij wensen u veel plezier en gemak van deze camera.
Floview

