
Live beelden bekijken via:Gebruiksaanwijzing WiFi IP Cameras

Neem contact met ons op

Gratis

078 641 641 0
Heeft u toch nog problemen met de installatie? Neem dan contact op met onze technische dienst. 

Telefoon

Bereikbaar: maandag tot vrijdag 9:00 - 17:00

Technische dienst

Installatie Scan de QR code hieronder of  zoek de app in de Google Play store of Apple App Store.  Android/iOS

Instellen van de applicatie

Om de camera te kunnen beheren,waar ook ter wereld, heeft u de applicatie nodig. Hiervoor heeft een 

smartphone of tablet met iOS versie 6.0 of hoger nodig, of Android versie 2.3 of hoger.

Complementeer de volgende stappen voor de installatie van de app.

1 Verbind de smartphone/tablet met hetzelfde netwerk als de IP camera.

2 Download en open de  Zsight app op uw smartphone/tablet.

Open de app en kies voor "Scan QR code". De QR code en wachtwoord van de camera staan onderop de IP Camera. Zodra dit is gelukt kunt 
u live beelden bekijken.�
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Zsight

Download

1. Verbind de IP camera met het stopcontact.

2.    Verbind de IP camera met een LAN poort op de router door middel van de bijgeleverde netwerkkabel. De IP camera moet eerst verbonden zijn

met de router  voordat u de WiFi instellingen kan verrichten. 

3. Zorg ervoor dat de WAN poort op de router verbonden is met het internet. De lampjes op de IP camera zullen gaan branden als de camera van

stroom en internet is voorzien.   

Opmerking

 Controleer vooraf of de DHCP en UPNP functies op de router aanstaan voordat u de camera gaat verbinden. 

AANSLUITEN CAMERA

Verbinden van de camera

Internet

LAN WAN

Stopcontact

Opmerking: Zodra de camera is geïnstalleerd kan niemand anders deze camera aan zijn haar app toevoegen tot  u de IP camera verwijderd. 

Technische support

Veelgestelde vragen.

1 Niet mogelijk om de IP camera te benaderen via  3G of  internet. 

Controleer of de hotspot van de router aanstaat. 

Zorg dat UPNP functie is ingeschakeld op de router. 

2 Camera maakt geen verbinding met internet na een succesvolle installatie. 

Haal de camera even van de stroom- en de netwerkabel af. Wacht dan 10 seconden en sluit de camera weer aan. De WiFi funtie start zichzelf 

nu opnieuw op.
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