
Lyric™ C1 WiFi-beveiligingscamera

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Voordat u aan de slag gaat
Lees deze instructies zorgvuldig door. Als u deze instructies niet opvolgt, kan het 
product beschadigd raken.

Download de Lyric-app
Om uw nieuwe beveiligingscamera 
in te stellen en te gebruiken, zoekt 
u naar Honeywell Lyric in de App 
Store of bij Google Play.

Lyric
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Hulp nodig?
Als u op enig moment tijdens de installatie en configuratie van 
de Lyric C1 WiFi-beveiligingscamera hulp nodig hebt, dan kunt u 
contact opnemen met de Honeywell Infolijn via de contactpagina op 
getconnected.honeywell.com.
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Welkom
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Honeywell Lyric™ C1 WiFi-
beveiligingscamera. U kunt nu bezoekers, huisdieren en familie zelf 
bewaken, op elk moment en waar u maar wilt.

Wat zit er in de verpakking?

Het volgende moet in de verpakking zitten:
• Honeywell Lyric C1 WiFi-beveiligingscamera

• Optionele bevestigingsschroef en muurplug

• Voedingseenheid

• Micro SD-kaart van 8 GB

• CCTV-sticker
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Cameraoverzicht

Cameralens

Ledindicator

 
Voedingskabel

Standaard Resetgaatje

SD-kaart en -sleuf
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Plaatsing

Met standaard
Plaats de camera op de gewenste  
opnamelocatie.

Zonder standaard
U kunt de camera ook rechtstreeks zonder 
standaard aan de muur bevestigen met de 
meegeleverde bevestigingsmiddelen.
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Installatie

De Lyric-app gebruiken

4 De Lyric-app gebruiken.

5 Selecteer INSTALL A DEVICE (EEN APPARAAT 
INSTALLEREN). Selecteer de Lyric C1 WIFI Security 
Camera (Lyric C1 WiFi-beveiligingscamera) en maak 
(indien nodig) een account aan of meld u aan met uw 
Lyric-account.

6 Volg de instructies in de Lyric-app om de camera van een 
naam en locatie te voorzien.

De Honeywell Lyric-app downloaden
Opmerking: Houd uw wifiwachtwoord bij de hand.

1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw  
mobiele apparaat.

2 Zoek naar Honeywell Lyric in de App Store of bij Google 
Play.

3 Download de Honeywell Lyric-app

De voedingskabel aansluiten

7 Verwijder de standaard van de camera en steek het micro-USB-uiteinde van de 
voedingskabel in de camera.

8 Bevestig de standaard weer op de camera en sluit de camera aan op een stopcontact.

9 Wacht tot de led op de camera blauw knippert (na ongeveer 1 minuut) en druk 
vervolgens op NEXT (VOLGENDE).

Opmerking: Als de led rood brandt, is de verbindingsmodus onderbroken. In dat geval 
haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze er vervolgens weer in.

Select a device to installl

Carrier 100%8:08 AM

Add New Device

Lyric T5

Lyric C1 Wi-Fi 
Security Camera

Lyric Water Leak & 
Freeze Detector 

Lyric

Brent
Highlight

Brent
Highlight



 5 

Verbinden

Verbinding maken met wifi
Opmerking: Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat 
zich op hetzelfde wifinetwerk bevindt als waar u 
uw camera aan wilt verbinden.

1 Kies uw wifinetwerk in de lijst. Druk op NEXT 
(VOLGENDE).

2 Voer uw wifiwachtwoord in als daarom wordt 
gevraagd. Druk op DONE (VOLTOOID).

Opmerking: De camera geeft in een aantal 
stappen van dit proces een pieptoon.

Verbinding maken met mobiel 
apparaat

1 De app zoekt naar de camera.

• Eén camera wordt automatisch verbonden.
• Als u meerdere camera’s wilt verbinden, 

zal de app u vragen om elke camera 
één voor één te selecteren. Selecteer de 
camera die u wilt verbinden.

2 Er verschijnt een QR-code in de app. Houd 
de QR-code ongeveer 7-20 cm van de 
cameralens vandaan om uw camera met de 
app te verbinden.

3 Als de camera is verbonden, brandt de led 
op de camera paars en geeft de camera een 
pieptoon.

Scan code to connect camera 

Carrier 100%8:08 AM

NEXT

Connect

2.7-7.9 in
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Status-leds
Tijdens het verbinding maken met wifi en gedurende de werking van de 
camera toont de led de status van de camera.

Led Camerastatus
Tijdens de installatie
Knippert blauw Ingeschakeld. Klaar om de installatie te starten. Als 

de led blauw knippert tijdens de installatie, dan 
betekent dit dat de camera verbinding met Bluetooth 
heeft verloren. In dat geval haalt u de stekker uit het 
stopcontact en steekt u deze er vervolgens weer in. 
Raadpleeg “De voedingskabel aansluiten” op pagina 
4 voor instructies.

Brandt blauw Verbonden met de app. Klaar om de installatie te 
voltooien.

Brandt rood 
(gedurende 
2 seconden)

Installatie is onderbroken of verbinding is mislukt. De 
led brandt vervolgens paars. Trek de stekker uit het 
stopcontact, steek deze er weer in en herstart het 
proces.

Brandt paars Scannen van QR-code voltooid. Raadpleeg 
“Verbinding maken met wifi” op pagina 5.

Knippert groen Bezig met verbinden met het wifinetwerk.

Brandt groen Verbonden met wifinetwerk.

Tijdens het gebruik
Knippert groen Bezig met verbinden met het wifinetwerk.

Brandt groen Verbonden met wifinetwerk en in werking.

Knippert rood Niet verbonden met wifinetwerk.
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Werking

Verwijderen/vervangen van de standaard
De standaard van de Lyric C1 camera is gekoppeld aan de camera door middel 
van een magneet. Als u de camera aan de muur wilt bevestigen of als u de SD-
kaart wilt vervangen, dan trekt u eenvoudigweg de standaard van de camera 
af. Om het te vervangen, duwt u het terug op de onderkant van de camera.

De Lyric-app
Wanneer u de Lyric-app start, wordt live video van uw 
camera getoond.

Als u meerdere camera’s heeft, dan verschijnt er een lijst. 
Selecteer de camera die u wilt bekijken.

Herstarten
Als uw wifiverbinding niet functioneert of als u verbinding 
moet maken met een ander wifinetwerk, dan steekt u het 
uiteinde van een paperclip in het resetgaatje. Houd het 
10 seconden ingedrukt, totdat u een piep hoort.

SD-kaart
De camera wordt geleverd met een geïnstalleerde, versleutelde SD-kaart van 
8 GB. Hierop worden beelden opgeslagen als de verbinding tussen de camera 
en de cloud is verbroken. U kunt deze kaart vervangen met elke compatibele 
SD-kaart tot 64 GB.
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App-overzicht
Dit zijn de besturingselementen die beschikbaar zijn tijdens een livestream.

Camera aan/uit
Druk om de camera in 

of uit te schakelen.

Bewegings-/geluidsdetector
Indrukken om de waar-
schuwingen van de beweg-
ings- of geluidsdetector in of 
uit te schakelen tijdens een 
livestream.

Bediening van snapshot
Druk om een foto te maken 
tijdens een livestream. Af-
beeldingen worden opgesla-
gen bij de foto’s van het 
mobiele apparaat.

Videoclips
Wanneer de camera beweging of geluid detecteert, 
dan neemt het een clip op. Deze clips worden hier in 
chronologische volgorde weergegeven. Swipe naar 
boven om de lijst van clips weer te geven en scroll om 
de volledige lijst te zien. Druk op een clip om deze te 
bekijken.

Indrukken om te praten
Houd ingedrukt om te 

spreken via de camera. 
Laat los om te stoppen.
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Livestreamen
U kunt uw beveiligingscamera gebruiken om live een kijkje 
te kunnen nemen op elke plaats waar u de camera zet. Elke 
livestream-sessie duurt 90 seconden. Wanneer een livestream-
sessie eindigt kunt u een nieuwe starten.

Gebruik de Druk om te praten-knop om met iemand te praten 
via de camera.

Livestreams worden niet opgeslagen op de SD-kaart en 
worden niet geüpload naar de cloud.

Livestreams zijn standaard in HD. Als u zich zorgen maakt om 
een eventueel datalimiet, wijzig deze instelling dan naar Auto 
of Laag. Raadpleeg “Videokwaliteit” op pagina 13.
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Waarschuwingen configureren
Wanneer de camera een beweging of 
geluid detecteert, dan stuurt het een 
waarschuwing naar de app.
1 Druk op de pictogram Alerts 

(Waarschuwingen) wanneer er een rode 
bol verschijnt.

2 De waarschuwingen worden 
weergegeven met het 
waarschuwingstype en de datum/
tijdstempel.

3 Druk op een waarschuwing om de 
30-seconden durende videoclip weer te 
geven.

4 Swipe naar links en druk vervolgens 
op Dismiss (Verwerpen) om de 
waarschuwing te verwijderen.

5 Om alle waarschuwingen te verwerpen, 
drukt u op Edit (Bewerken) en daarna 
op DISMISS ALL (ALLE VERWERPEN).

Selecteer het type 
waarschuwingsnotificatie
1 Druk op de menuknop aan de zijkant 

van het startscherm.
2 Druk op Alerts and Notifications 

(Waarschuwingen en notificaties).
3 Selecteer het type notificatie dat 

u wilt instellen (camerastatus, 
bewegingsgebeurtenis of 
geluidsgebeurtenis).

4 Maak een keuze om de volgende type 
notificaties in of uit te schakelen:
• Camerastatus AAN-/UIT-

waarschuwing - weergegeven in de 
waarschuwingslijst.

• Pushmelding - weergegeven op uw 
mobiele apparaat.

• E-mailnotificatie - via e-mail 
verstuurd.
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Ontvangers van waarschuwingen selecteren
U kunt meerdere mensen uitkiezen die toegang mogen krijgen tot de camera en die 
waarschuwingen ontvangen.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op Manage Users (Gebruikers 
beheren).

3 Druk op Add User (Gebruiker 
toevoegen) aan de onderkant van de 
app.

4 Voer het e-mailadres in van de persoon 
die u wilt toevoegen aan de camera en 
druk vervolgens op SEND (VERSTUREN).

Clips beoordelen
1 Scroll omhoog vanaf de onderkant van 

het startscherm om clips weer te geven.

2 Druk op een clip om deze te bekijken.

3 Druk op Filter (FILTEREN) om de 
clips te sorteren. Selecteer daarna een 
filtertype (Alle, Nieuw, Weergegeven, 
Gedownload).



  12

Camera-instellingen
U kunt de camera-instellingen beheren in de app. U kunt verschillende zaken instellen 
zoals de nachtmodus, het gebruik van Lyric’s Geofencingfunctie en het inschakelen van de 
Bewegings- of Geluidsdetectie, naast overige instellingen.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op de camera waar u de 
instellingen van wilt wijzigen. Kijk uit 
naar de naam die u de camera hebt 
gegeven bij het installeren.

3 Om de cameramodus te wijzigen, drukt 
u op Camera Mode (Cameramodus).

4 Druk op een instelling voor de 
cameramodus:
• Handmatig - gebruik de app om de 

camera in of uit te schakelen.
• Geofencing - de camera schakelt 

in wanneer u de zone verlaat en 
schakelt uit wanneer u terugkeert.

5 Om de instellingen voor de nachtzicht 
te wijzigen, drukt u op Nachtzicht.

6 Druk op een instelling voor nachtzicht:
• Auto - de camera past de 

instellingen automatisch aan.
• Aan - nachtzicht is altijd aan.
• Uit - nachtzicht is altijd uit.
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Videokwaliteit
U kunt de kwaliteit van uw videostream wijzigen. Dit zal het verbruik van data op uw 
mobiele apparaat beperken.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op de camera waar u de 
instellingen van wilt wijzigen. Kijk uit 
naar de naam die u de camera hebt 
gegeven bij het installeren.

3 Druk op Video Quality (Videokwaliteit).

4 Druk op een instelling voor de 
videokwaliteit:
• Auto - de camera past de 

instellingen automatisch aan.
• Laag - lagere videokwaliteit die 

minder data of bandbreedte 
gebruikt (VGA).

• Hoog - hogere videokwaliteit 
die meer data of bandbreedte 
gebruikt (720p HD).



  14

De led in- en uitschakelen
De led kan in de app worden uitgeschakeld en opnieuw worden ingeschakeld.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op de camera waar u de 
instellingen van wilt wijzigen. Kijk uit 
naar de naam die u de camera hebt 
gegeven bij het installeren.

3 Gebruik de ledschakelaar van de 
camera om de led in of uit te schakelen.

De microfoon in- en uitschakelen
De microfoon kan in de app worden 
uitgeschakeld en opnieuw worden 
ingeschakeld.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op de camera waar u de 
instellingen van wilt wijzigen. Zoek de 
naam die u de camera hebt gegeven bij 
het installeren.

3 Gebruik de microfoonschakelaar van 
de camera om de microfoon in of uit te 
schakelen.
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Bewegingsdetectie
U kunt de bewegingsdetectie in- of uitschakelen en de gevoeligheid aanpassen in de app.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op de camera waar u de 
instellingen van wilt wijzigen. Zoek de 
naam die u de camera hebt gegeven bij 
het installeren.

3 Druk op Motion Detection 
(Bewegingsdetectie).

4 Gebruik de schakelaar voor 
Bewegingsdetectie om de 
bewegingsdetectie in of uit te 
schakelen.

5 Pas aan hoe groot de beweging moet 
zijn om een bewegingsgebeurtenis te activeren door Uit, Laag, Medium of Hoog te 
selecteren.
• Uit - negeert alle bewegingen.
• Laag - detecteert enkel grote bewegingen.
• Medium - detecteert algemene bewegingen en veranderingen in de omgeving.
• Hoog - detecteert alle bewegingen en veranderingen in de omgeving.

Om afzonderlijke zones in te stellen, raadpleegt u “Detectiezones instellen” op pagina 
20.
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Geluidsdetectie
U kunt de geluidsdetectie in- of uitschakelen en de gevoeligheid aanpassen in de app.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op de camera waar u de 
instellingen van wilt wijzigen. Kijk uit 
naar de naam die u de camera hebt 
gegeven bij het installeren.

3 Druk op Sound Detection 
(Geluidsdetectie).

4 Gebruik de schakelaar voor 
Geluidsdetectie om de geluidsdetectie 
in of uit te schakelen.

5 Pas aan hoe sterk het geluidsvolume 
moet zijn om een geluidsgebeurtenis te 
activeren door Laag, Normaal of Hoog 
te selecteren.
• Laag – detecteert alleen harde 

geluiden zoals een motorfiets of 
een keukenmachine, rond 80–100 
decibel.

• Normaal – detecteert algemene 
geluiden zoals een koelkast, airconditioner of een normaal gesprek, rond 50–
100 decibel.

• Hoog – detecteert zelfs de zachtste geluiden zoals een vallende speld of een 
gesprek op fluistertoon, rond 10–100 decibel.
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Detectie van rook- of koolmonoxidemelder
Als het alarm van uw rook- of koolmonoxidemelder klinkt en uw camera aanstaat, dan 
ontvangt u een waarschuwing dat uw rook- of koolmonoxidemelder is gedetecteerd.

Om deze functie te testen en om te controleren of uw rook-/koolmonoxidemelder 
compatibel is, houdt u het testknopje op uw rook-/koolmonoxidemelder minstens 5 
seconden ingedrukt, of totdat 3 cycli van het alarm van uw melder zijn afgegaan. Een 
kortere test activeert misschien geen geluidsgebeurtenis..
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Een camera verwijderen
U kunt een camera van uw account via 
de app verwijderen.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant
van het startscherm.

2 Druk op de camera die u wilt
verwijderen. Kijk uit naar de naam 
die u de camera hebt gegeven bij het 
installeren.

3 Druk op Camera Configuration
(Cameraconfiguratie).

4 Druk op DELETE CAMERA (CAMERA
VERWIJDEREN).

Opmerking: Wanneer u de camera van de 
app verwijdert, verliest u alle bewaarde videoclips die niet zijn opgeslagen op een ander 
apparaat.

5 Volg de instructies in “De Lyric-app gebruiken” op pagina 4 om de camera
opnieuw te installeren.
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Geofencing instellen
Geofencing gebruikt de locatie van uw mobiele apparaat om uw camera automatisch uit 
te schakelen wanneer u thuiskomt en in te schakelen wanneer u uw huis verlaat.

Opmerking: Zet geofencing aan in de camera-instellingen. Raadpleeg “Camera-
instellingen” op pagina 12. 

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op Geofence.

3 Gebruik de schakelaar voor Geofence 
deze locatie, om geofencing in of uit te 
schakelen.

4 Wanneer geofencing is ingeschakeld, 
zal de Locatiestatus aangeven of u 
Thuis of Afwezig bent.

5 Druk op Geofence Radius (Geofence-
radius) om te wijzigen hoe dicht bij 
de camera uw smartphone zich moet 
bevinden om deze te activeren (indien 
Afwezig) of te deactiveren (indien 
Thuis).

6 Druk op de zwarte stip en sleep de 
geofence-radius naar het formaat dat 
u wenst.

7 Druk op NEXT (VOLGENDE).

8 Wanneer geofencing is ingesteld, drukt 
u op NEXT (VOLGENDE).
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Detectiezones instellen
Stel uw eigen waarschuwingszones samen voor extra gevoeligheid of om 
achtergrondbeweging zoals die van een plafondventilator te negeren.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Selecteer de camera waarvan u de 
instellingen wilt wijzigen. Kijk uit naar de 
naam die u de camera hebt gegeven bij 
het installeren.

3 Druk op Motion Detection 
(Bewegingsdetectie).

Opmerking: De app moet toegang krijgen 
tot de camera zodat u de detectiezones 
kunt instellen.

4 Het standaardgebied voor Zone 1 is 
het gehele vlak van de snapshot. Om 
het formaat te wijzigen, sleept u de 
rechthoek vanaf elke willekeurige hoek 
of rand. Sleep vanaf het middelpunt om 
de rechthoek te verplaatsen.

5 Stel de gewenste gevoeligheid voor 
Zone 1 in door Uit, Laag, Medium of 
Hoog te selecteren.
• Uit - geen bewegingsdetectie in 

deze zone.
• Laag - detecteert enkel grote 

bewegingen.
• Medium - detecteert algemene 

bewegingen en veranderingen in de 
omgeving.

• Hoog - detecteert alle bewegingen 
en veranderingen in de omgeving.
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Detectiezones instellen
6 Druk op Zone 2.

7 Druk op Enable this Detection Zone 
(Deze detectiezone inschakelen).

8 Wijzig het formaat of de plaats 
van Zone 2 en stel vervolgens de 
gewenste gevoeligheid in. Gebruik 
dezelfde stappen die u ook hebt 
gebruikt voor Zone 1.

Opmerking: Zones mogen niet 
overlappen.
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App-instellingen en accountinformatie
Volg deze stappen om app-instellingen zoals versie-informatie, help, enz, weer te geven.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op App Settings & Info (App-
instellingen en informatie).

3 Selecteer de gewenste menu-opties 
voor meer informatie.

Volg deze stappen om uw account-
informatie weer te geven, zoals naam, 
e-mailadres, reset van het wachtwoord, 
enz.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op My Account (Mijn account).

3 Wijzig uw naam, e-mailadres, 
wachtwoord of toegang. Volg de 
stappen in de app om te voltooien.

Brent
Highlight



 23 

Berichten beheren
Gebruik de app om berichten over gedetecteerde beweging of geluid weer te geven en te 
beheren.

1 Druk op de menuknop aan de zijkant 
van het startscherm.

2 Druk op Messages (Berichten).

3 De berichten zijn weergegeven.

4 Druk op een bericht om deze te lezen.

5 Druk op het pijltje om terug te gaan 
naar de berichtenlijst.
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Specificaties
Afmetingen (B x H x D):  6,3 x 11,2 x 4,6 cm

Gewicht van camera en standaard:  113 g

Gewicht van alleen de camera:  85 g

Videoresolutie:  720p HD met 30 bps

Videoresolutie:  1 MP JPEG

Videocompressie:  MPEG-4 (H.264)

Gezichtsveld:  135° / 5x digitale zoom

Wifi-connectiviteit:  IEEE 802.11b/g/n; Enkele band 2,4 GHz

Minimale bandbreedte:  1,333 Mbps

Voedingseenheid:  5 Vdc / 2 A

Bedrijfstemperatuur:  0 °C – 40 °C

Micro SD-kaart (capaciteit):  Tot maximaal 64 GB SDXC; aanbevolen klasse 
10 Micro SD-kaart (kaart van 8 GB meegeleverd)

Nachtzicht:  Tot maximaal 5 m
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