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Sluit de camera voor de eerste installatie aan op de LAN-poort van uw router met een 
Ethernet kabel en voer vervolgens de stappen in deze handleiding uit om uw camera in 
te stellen. Zorg ervoor dat uw camera en uw mobiele apparaten zich in hetzelfde 
netwerk bevinden.

De camera 
toevoegen 
aan uw 
smartphone
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Installeer de Reolink App
Er zijn twee manieren waarop u de Reolink app kunt 
vinden:

1. Zoek “Reolink” in de App Store (voor iOS), of Google Play (voor Android), 
download en installeer de app.

2. Scan onderstaande QR-code en download en installeer de app.

Available on the

Voeg het apparaat toe

WAN
(Wide Area Network)

LAN
(Local Area Network) 2

U moet de camera toevoegen door de 
QR-code op de camera te scannen of 
door het UID-nummer handmatig in te 
voeren.

De camera zal automatisch worden
toegevoegd.

1



3. Tik op het scherm om de tijd 
te synchroniseren en uw 
wachtwoord aan te maken.
4. Start liveweergave of ga naar 
"Apparaatinstellingen" voor meer 
configuraties. 

1. Verbind uw smartphone met
het WiFi netwerk van uw router.

2. Start de Reolink app. De camera 
wordt automatisch weergegeven 
in de cameralijst in LAN.

In LAN1

Front Door

Voordeur



In WAN2

1. Klik op ’+‘ in de rechterbovenhoek. 2. Scan de QR-code op de camera en tik 
op "Inloggen". (Er is geen wachtwoord 
ingesteld in de fabrieksinstellingen.)

Nieuw Apparaat
Toevoegen

3. Geef uw camera een naam, maak een wachtwoord aan en start de liveweergave.

Dit pictogram wordt alleen weergegeven als de camera tweeweg audio ondersteunt. 

Front Door

Dit pictogram wordt alleen weergegeven als de camera pan & tilt (zoom) 
ondersteunt.



Toegang 
tot de 
camera via 
uw PC

02.
Installeer Reolink Client
Download de Client Software van de CD-ROM (indien meegeleverd) of download 
deze van onze website op de Reolink Supportpagina > Handleidingen en software.

Start Live Weergave
Start de Reolink Client software op de pc. Standaard 
doorzoekt de software automatisch de camera's in 
uw LAN-netwerk en geeft deze weer in de 
"Apparatenlijst" in het menu aan de rechterkant.
Klik op de knop "Start" en u kunt de live streaming 
nu bekijken..

Voordeur
Status: succesvol ingelogd

Apparatenlijst

https://www.epine.nl/camerashop/over-ons/reolink-supportpagina/handleidingen-en-software-1/


Voeg het apparaat toe
U kunt ook de camera handmatig aan de Client software 
toevoegen. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

Add Device

Device list

Add Device

Device Basic Infomation

Device Name

Register Mode

User Name

Media Port

IP Address

Password

CancelOKScan Device In LAN

NO. Device Name IP Address Port Mac Addr UID

Camera1

Camera11

admin

9000

9000

192.168.10.10

******

192.168.10.10 EC:71:DB:B1:6D:85

IP Address

1

2
4

3

5

Camera1
Stae: login success

1.  Klik op “Apparaat toevoegen” in het menu aan de rechterzijde.

2. Klik "Scan Device in LAN".
3.  Dubbelklik op de camera die u wilt toevoegen. De informatie wordt automatisch 
ingevuld.

4.  Voer het wachtwoord voor de camera in. Er is geen standaard wachtwoord ingesteldf (u 

hoeft dus niets in te vullen). Als u het wachtwoord hebt gemaakt in de Reolink-app, moet u 

dit wachtwoord gebruiken om u aan te melden.

5.  Klik op "OK" om in te loggen.




