
Live beelden bekijken via:Gebruiksaanwijzing NVR/IP camera's systeem

Instellen van de applicatie

Veelgestelde vragen

Neem contact op met ons.

Het kan zijn dat de NVR andere camera's op je netwerk.Verwijder 
handmatig de camera's bij het Add Device menu.  gebruik de  “Search 
and Add All Deviced Automatically” functie en wacht 3 tot 5 minuten 
totdat de NVR de camera's heeft toegevoegd.  

2 Geen toegang tot de NVR 
Zorg dat de hotspot van de router aanstaan em de UPNP is ingeschakeld.  
Als het niet werkt, reset dan de NVR door op de knop aan de achterkant 
te drukken. Volg daarna nogmaals deze handleiding. 

De NVR herkent de verkeerde camera's.

Veelgestelde vragen.
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Gratis

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

Bereikbaar : van maandag tot vrijdag van 09:00 t/m 17:00. 

Telefoon Technische support

Gefeliciteerd met uw aankoop!
Deze handleiding zal u helpen snel en gemakkelijk uw systeem aan te sluiten. Voor complete instructies, handleidingen en videos bekijkt u de site 
http://kb.zmodo.com en voor support http://www.zmodo.com/support-software/.

Installatie

1. Verbind de IP camera met de NVR door middel van de bijgeleverde PoE kabels.
2. Verbind het beeldschem met de VGA poort op de NVR.
3. Verbind de NVR met een stopcontact via de stroomkabel.
4. Verbind de muis met de USB poort op de NVR.

5. Verbind de NVR met de router door middel van de bijgeleverde kabel.

Aansluiten van het systeem
Bekijk onderstaande instructies en het aansluitschema:

Instellen van de NVR
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NVR inschakelen en inloggen. 
Aan de achterkant van de NVR zit een schakelaar om de NVR aan te 
zetten. Daarna kunt u inloggen met de gebruikersnaam 'admin' en het 
wachtwoord '111111'. Wacht na het inloggen zo'n 3 tot 5 minuten. De 
NVR zal de camera's automatisch toevoegen.
Er zullen nu 4 schermen verschijnen van de 4 camera's. Als dit niet 
werkt, bekijk dan de 'veelgestelde vragen' op de andere kant van deze 
handleiding.

Aansluitschema

Download en open de Zsight app op je 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.

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

Zsight

Android/iOS

Om de camera te beheren,waar ook ter wereld, heeft u de appicatie nodig. Hiervoor heeft een een smartphone of 

tablet met iOS versie 4.3 of hoger, of Android versie 2.3 of hoger.

Complementeer de volgende stappen voor de installatie van de app.

Verbind de smartphone/tablet met hetzelfde netwerk als de IP camera.
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Zodra de installatie stappen hierboven zijn gelukt, helpen de 
onderstaande instructies je door de instellingen van de NVR. 

Download

1

2


	页 1



