Camera (systeem) toevoegen
*In deze handleiding wordt er van uit gegaan dat de camera al juist is ingesteld op uw apparaat.

Stap 1. Open de APP: DMSS.

Na het openen, zie je een vergelijkbaar scherm:

Stap 2. Om een camera toe te voegen:
a.
b.

Druk op de toevoegen knop “
” te klikken, rechtsboven in het
scherm.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een camera toe te voegen:
•

SN/Scan
(Via Serienummer of QR-Code scannen)

•

IP/Domein
(Direct via een IP Adres of domein)

•

Online zoeken
(Scan en zoek in je netwerk naar de camera)

c.

In deze handleiding gebruiken we de optie “SN/Scan” om een camera
of recorder toe te voegen.

Stap 3. Scan de QR-Code van de camera of NVR:
Wanneer de optie “SN/scan” gekozen is, krijgt u een scherm waarin de camera
van de Smartphone of Tablet gebruikt wordt om de QR-Code te scannen.
De QR-Code of Serienummer is te vinden in de documentatie!
Richt de camera, zodat de QR-Code in het vakje komt op het scherm. De app zal
de QR-code herkennen en verder gaan naar het volgende scherm.

Tip 1.

Naast de documentatie, kunt u op elk product een sticker vinden met
de QR-Code en serienummer!

Tip 2.

Het kan zijn dat er toestemming geven dient te worden aan de app, om
de camera te gebruiken. Als deze mogelijkheid niet werkt, is er de optie
op het Serienummer handmatig in te voeren. (Onderste knop)

Stap 4. Bevestig het apparaat wat je toevoegt:
Als het scannen gelukt is, wordt er gevraagd om deze te controleren en
te bevestigen. Als het serienummer klopt, drukt op op “Volgende”

Bij het volgende scherm wordt er gevraagd aan te geven wat voor
apparaat u aan het toevoegen bent.
Dit zal in de meeste gevallen een “NVR” zijn, maar kan uiteraard ook
één van de andere opties zijn. Raadpleeg uw documentatie hiervoor als
u dit niet weet!

Stap 5. Apparaat naam, Username en Password opgeven.
Bij de volgende stap, wordt er gevraagd om de ontbrekende gegevens
in te vullen, vul de volgende punten in:
-

Apparaat naam
Username
Device Password

Om de ingevoerde gegevens te bevestigen, dient er rechts boven op
“Save” gedrukt te worden.

De opgeslagen instellingen zullen meteen worden weergegeven in het
beeld. Afhankelijk wat u heeft toegevoegd, krijgt u 1 of 4 beelden
direct te zien.

Tip 3.
o
o
o

Doordat livestream kijken veel data kan verbruiken, zal er een
melding komen die vraagt of er verbinding gemaakt mag worden:
Via Wifi of ook via mobiele datanetwerken.
Automatisch wanneer u de app opent of handmatig.
Laatst bekeken kanalen automatisch openen.

(Dit is om onnodige mobiele telefoon kosten te voorkomen!)

Uw camera(‘s) zijn nu toegevoegd.

