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DE CAMERAKIT BESTAAT UIT 3 DELEN:

1 – USB oplaadkabel

2 - Basis

3 - Camera
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DE CAMERA BESTAAT UIT 5 ELEMENTEN:

INTRODUCTIE VAN 

HET APPARAAT

1 – Microscoop camera

2 – Blauwe balk (activatie)  

3 – Pauze knop

4 – Led (aan/uit informatie)  

5 – AAN/UIT knop
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DE CAMERA OPLADEN

Voor het eerste gebruik van de camera moet deze volledig zijn 

opgeladen.

Sluit de basis aan met de USB-aansluiting aan en plaats de camera 

op de basis.

De led wordt rood tijdens het opladen.

Wanneer de led blauw wordt, is de camera opgeladen. Het duurt één 

nacht voordat de camera volledig is opgeladen. 

Tips : Wanneer de camera in de houder staat, staan de camera en de 

wifi aan.



1. Kijk of de tablet goed is verbonden met het internet. Indien dit niet het 

geval is, activeer dan de wifi.

2. Open de applicatie, selecteer uw profiel (bv: Manager, hairdresser…) en verbind 

met uw ID,  uw salon code en uw PIN code. 

3. Open het Menu links bovenaan en klik op ‘Instellingen’. 

4. In instellingen, scrol naar beneden tot je de activatie/deactiveren knop 

ziet voor de camera.

AAN =

5. Activeer de knop door er op te klikken.

SUCCES : 

De camera knop is geactiveerd en de applicatie staat op uw toestel.

ACTIVEER DE CAMERAKNOP 

OP DE APP

Menu



Om te kijken of de cameraknop goed geactiveerd is, probeert u een diagnose te 

starten. Op het scherm van de eerste vraag ziet u dan twee camera icoontjes. 

Indien u deze niet ziet, gelieve dan terug te gaan naar ‘instellingen’ en kijk of 

de camera ‘aan’ is gevinkt.

CONTROLEER OF DE CAMERAKNOP 

GOED IS GEACTIVEERD



LANCERING VAN DE CAMERA

Om de camera aan te zetten klikt u op de AAN/UIT knop tot het 

blauwe lichtje verschijnt. Het blauwe lichtje zal voor ongeveer 30 

seconden flikkeren waarna het continu zal branden. 

De camera en de wifi staan nu AAN. 

AAN/UIT



SLUIT HET APPARAAT AAN 

OP DE WIFI VAN DE CAMERA

Zodra uw applicatie is ingeschakeld, hoeft u geen internet meer te 

gebruiken om verbinding te maken met de camera.

1. U moet de camera handmatig openen. Op de achterkant van de 

camera bevindt zich een knop, druk erop en schuif dit deel er af.

2. De camera is nu verdeeld in twee delen. Achter één van deze delen 

bevindt zich een sticker met SSID en PW.

SSID is de naam van de WIFI van camera (bv: ACM_52EE)

PW is het Passwoord, nodig om te verbinden met de camera  (bv: ee52fdeb)

Tip: schrijf deze op papier

3. Breng de twee onderdelen terug samen (deze stap kan ook 

uitgevoerd worden wanneer de camera aanstaat)



GEBRUIK DE CAMERA

1. Verbind uw tablet met de wifi van de camera.

A.  De Wifi wordt altijd getoond als ACM_XXXX (XXXX zijn cijfers)

B. Verbind met de wifi van de camera (gebruik het wachtwoord van de 

achterkant)

2. Wanneer de tablet met de camera is verbonden, gaat u terug naar 

de K-Profile applicatie. 

3. Klik op de Camera knop zoals getoond in slide 6.          De camera 

staat aan wanneer het lampje van de microscoop camera aanspringt. 

• Camera leds zijn ingeschakeld en de blauwe balk is geactiveerd.

• In de K-Profile applicatie wordt de pagina gewijzigd en wordt de 

videostream weergegeven.

• « Pauze » knop: de videostream is gestopt en een foto wordt weergegeven 

in de applicatie. 

• « Return to diagnosis » knop: u gaat terug naar de K-profile vragen, leds

schakelen uit.

• Indien u een error bericht krijgt, refereer dan naar de FAQ op slide 13. 





HOE WEET DE APPLICATIE DAT IK DE CAMERA GEBRUIK,?

De activatie van de camera word gemaakt via de applicatie (Camera knop). U kan de camera niet 

starten zonder de knop in de applicatie aan te vinken. 

MIJN APPLICATIE HERKENT DE CAMERA NIET, WAT MOET IK DOEN? 

1. Zorg ervoor dat uw camera is opgeladen en geactiveerd op uw tablet (slides 5&6)

2. Zorg dat uw toestel een goede verbinding heeft met de wifi van de camera (slide 9).

HEEFT DE CAMERA EEN ZOOM ?

De camera op zich is al een zeer krachtige zoom. Een extra zoom heeft dus geen 

meerwaarde.

HOE LANG GAAT DE BATTERIJ MEE?

De gebruiksduur van de batterij van de camera is beperkt tot ongeveer 1 uur gebruik. Voor 

een optimaal gebruik sluit u de camera best na elk gebruik aan op de basis.

WIE KAN DE CAMERA GEBRUIKEN ?

Alleen de gebruikers met een geautoriseerde toegang tot K-Profile (vertegenwoordigers, 

managers, werknemers).

WAT IS ER AAN DE HAND ALS ER GEEN INTERNETVERBINDING IS?

Als de camera al eerder op uw apparaat werd geactiveerd, heeft u geen internet meer 

nodig. Sluit uw tablet aan op de wifi van de camera en start de diagnose.

Als de camera nog niet geactiveerd is op uw tablet, is een internetverbinding vereist.

IK GEBRUIK DE CAMERA NIET MEER, MAAR HET LED LAMPJE BRAND NOG. HOE ZET IK 

HET UIT?

Klik op de AAN/UIT knop om de camera uit te zetten. 

WAT IS ER AAN DE HAND ALS IK DIT BERICHT ZIE “CODE ERROR_004”?

Klik op de AAN/UIT knop om de camera uit te zetten. Zet hem daarna terug aan en herhaal 

de stappen op slide 8. 

HOE MAAK IK FOTO’S MET DE CAMERA?

Het is niet mogelijk om foto’s te maken. Indien u een foto van het haar van uw cliënt wil 

tonen, klik dan op de camera knop om de video te stoppen. Dit beeld wordt dan getoond 

tot u de camera terug activeert. Deze beelden worden niet opgeslagen. 

IS DE CAMERA COMPATIBEL MET ANDERE APPLICATIES?

Nee, u kan de camera enkel gebruiken via de K-Profile applicatie.

DE LED VAN DE CAMERA FLIKKERT BLAUW EM ROOD. WAT BETEKENT DIT?

Dit betekend dat de batterij bijna leeg is en dat de camera zichzelf zal uitschakelen. Steek 

de camera in de basis en laad hem op voor een nacht. 


