
Handleiding Bulb Pulse Q100

LET OP:

⦁ Controleer vooraf of het juiste voltage wordt toegepast op de Bulb Pulse 

Q100 (220‐240V). Een verkeerd voltage kan resulteren in beschadigingen 
van het product.

⦁ Installeer de Bulb Pulse Q100 volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzing 
en zorg ervoor dat de stroom is afgesloten op het moment van installeren.

⦁ Sluit de Bulb Pulse Q100 zo min mogelijk in, dit voorkomt oververhitting.

⦁ Gebruik de camerafunctie volgens de officiële richtlijnen.

INSTALLATIE:

1. Download de app 'iCSee' op uw Smartphone of Tablet. U kunt deze app 
terugvinden in Google Play of de App Store.

2. Draai de Bulb Pulse Q100 in de fitting. Let er op dat uw lichtknop op dit moment uit 
staat. Zet vervolgens de lichtknop aan. Een rode LED‐indicator op de Bulb Pulse 
Q100 zal gaan branden. De Bulb Pulse Q100 is gereed om te verbinden zodra u 
"System starting up, waiting to be configured" hoort.

3. Open de 'iCSee'‐app op uw apparaat. Als u nog geen account heeft, maakt u dit 
eenvoudig aan via de 'Sign up' link, linksonder in beeld. Log in met uw 
logingegevens.

N.b. tijdens het inschrijf-proces wordt u gevraagd om een bevestigingscode in te 
vullen. Deze code ontvangt u in uw e-mail via onze Tsjechische partner 
(code@xm020.net). Het bericht dat u ontvangt zal in het Tsjechisch zijn, maar wees 
gerust; de code is duidelijk terug te vinden in het bericht.

4. Klik op de +knop rechtsboven in beeld.

5. Kies voor 'wifi camera' en volg de instructies op uw scherm. Als u alle stappen 
succesvol heeft doorlopen, hoort u "connecting, please wait" en vervolgens 
"connected to router successfully".

Gefeliciteerd, uw Bulb Pulse Q100 kan nu gebruikt worden!

VEELGESTELDE VRAGEN:

‐ Hoe sla ik videobeelden op?
In de Bulb Pulse Q100 zit een speciale slot waar u een micro SD‐kaart in kunt steken. De 

Bulb Pulse Q100 is te gebruiken in combinatie met micro SD‐kaarten met een maximale 
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grootte van 128GB. Zodra de SD‐kaart vol is, worden de oudste beelden automatisch 
verwijderd om ruimte vrij te maken.

‐ De camera is offline, wat nu?
Er zijn een paar tests die u kunt uitvoeren:
     ‐ Controleer uw stroomaansluiting en wifi‐signaal.

     ‐ Herstart de Bulb Pulse Q100 door deze van het stroom te halen.

     ‐ Reset de Bulb Pulse Q100 via de 'reset'‐knop en installeer opnieuw in uw 'iCSee'‐app.
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