
Gebruiksaanwijzing
Zmodo WiFi IP Cameras/NVR Systeem

Live beelden bekijken via:

Controleer vooraf of de DHCP en UPNP functies op de router aanstaat voordat u de 
camera gaat verbindenInstallatie

Aansluiting
Opmerking

Live beelden 
bekijken via een 
iOS apparaat

iOS versie 4.3 of hoger is een vereiste.

Je telefoon moet met hetzelfde netwerk zijn 
verbonden als de router.

Opmerking

Live beelden 
bekijken via een 
Android apparaat

Android versie 2.3 of hoger is een vereiste.

Je telefoon moet met hetzelfde netwerk zijn 
verbonden als de router.

Opmerking

Download en installeer de Zmodo 
Zsight app uit de Apple App Store.   
Open de app. U komt dan 
automatisch in het venster 'List'. 

Gebruik daarna het wachtwoord 
'111111' en klik op 'Done' 

Ga terug naar 'List' en klik op één 
van de camera's. U kunt nu live 
beelden bekijken.

Klik       ] om 'Add Device' te 
openen. Tik op de QR code en 
scan daarna de WR code die op de 
NVR zit met je smartphone of 
tablet.
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Download en installeer de Zmodo 
Zsight app uit de Google Play Store.   
Open de app. U komt dan 
automatisch in het venster 'Device 
List'.

Gebruik daarna het wachtwoord 
'111111' en klik op 'submit'.

Ga terug naar de 'Device List'. U 
kunt nu live videobeelden bekijken.

Klik         om 'Add Device' te 
openen. Klik op 'Scan QR 
code'Scan daarna de QR code op 
de NVR met je smartphone of 
tablet.
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Live beelden 
bekijken via de 
monitor.
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Voer het wachtwoord '111111' in en druk op 'ok'. Klik daarna in het scherm op de rechtermnuisknop en kies voor de optie'Add IPC' 

om de 'IP Camera Config' pagina te openen. 
Klik op 'One Step to Add' om het systeem automatisch de camera's te laten zoeken. 
Het systeem voegt nu automatische alle camera's toe. 

Na ongeveer 5 à 10 seconden zullen de beelden verschijnen.
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De IP-camera's moeten eerst worden verbonden met de router door 
middel van de bijgeleverde netwerkkabels. 
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Download (Website: http://www.zmodo.com/support-software/) Voor meer vragen bekijK: http://kb.zmodo.com/

Live beelden bekijken 
via de PC Zviewer

Live beeldenm 
bekijken via Internet 
Explorer

Technische Support

Veelgestedle vragen
Gratis

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 

09:00 t/m 17:00

Installeer de Zviewer Windows software via de website           
http://www.zmodo.com/support-software/. 

Ga naar http://www.zmodo.com/support-software/ om het 'IPCSearch' proframma te 
downloaden en te installeren op de computer. Klik op 'Refresh', De IP camera's en 
NVR zullen nu in de kijst verschijnen als ze succesvol zijn verbonden met dezelfde 
router als de computer. 

Klik dubbel op het IP adres van de NVR in de IPCSearch. Log in met gebruikersnaam 
'admin' en het wachtwoord '111111'en selecteer de juiste taal. Klik daarna op 'OK'. 

Volg de Internet Explorer veiligheidsinstructies op en klik daarna op 
'toestaan' als daar om gevraagd wordt. 

Opmerking De NVR en de PC moeten bij het zelfde netwerk verbonden zijn.
Start de Zviewer op voor de PC en log in met gebruikersnaam 'admin' en 
wachtwoord '111111'. 

De eerste keer zal Zviewer automatisch 'Newe Device Add Wizard' opstarten. 
Selecteer 'Local Web Search' en klik 'next'

Het systeem zal automatisch de Camera's vinden. Klik daarna op 'Add All' om de 
camera's toe te voegen.  

De beelden kunnen nu live bekeken worden via de computer.

Remote connection by adding NVR’s ID

Opmerking NVR en internet moeten verbonden zijn.
Start de Zviewer op voor de PC en log in met gebruikersnaam 'admin' en 
wachtwoord '111111'. 

Technische support
Neem contact
met ons op

Na ongveer 30 seconden verschijnt het volgende scherm. Dubbel klik op een 
camera om de beelden live te kunnen bekijken.   

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.

Camera maakt geen verbinding met internet 
na een succesvolle installatie.

Haal de camera even van de stroom- en de 
netwerkabel af. Wacht dan 10 econde en sluit de 
camera weer aan. De WiFi funtie start zichzelf nu 
opnieuw op.
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De eerste keer zal Zviewer automatisch 'Newe Device Add Wizard' opstarten. 
Selecteer 'Search ID' en vul het 10 cijferige ID nummer in en klik 'next'. 

Het systeem zal automatisch de 4 camera's herkennen. Vul de gebruikersnaam 
en wachtwoord in en klik op 'Finisch'.

De beelden kunnen nu live bekeken worden via de computer.
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