Korte Installatiehandleiding
IP Camera’s H.264 / H.265
Toewijzen van IP-adressen
1. Sluit de camera aan op een switch.
2. Installeer de “IP Search Tool” -software op de computer van waaruit de camera’s worden geconfigureerd.
3. Start de software en de computer zal alle camera’s in de installatie detecteren. De camera’s zijn
geconfigureerd in DHCP, het is raadzaam om de IP’s te wijzigen die worden voorgesteld door vaste
IP’s die zich buiten het DHCP-bereik van de installatie-router bevinden. Raadpleeg hiervoor de configuratie van de router, dit voorkomt toekomstige verbindingsverliezen bij stroomuitval of nieuwe IP
toewijzingen door uw modem of router.
Ga als volgt te werk om het IP-adres te wijzigen:
•Selecteer de camera in de lijst
•Verwijder de selectie “DHCP enable”•
Voer het nieuwe IP adres in in het veld “IP address”
•Voer het wachtwoord in (standaard “admin”)
•Klik op “Modify”

Voordat u het IP-adres van de camera wijzigt, is het raadzaam om te controleren of dit ip-adres niet is gebruikt door een ander apparaat door een PING uit te voeren.
• Zoeken symbool
in de taakbalk -> type “CMD”
• Ping 192.168.1.xxx (het adres dat u wilt toewijzen)
• Als het IP adres op dat moment vrij is, zouden we een foutmelding moeten krijgen.

Neem in ieder geval contact op met uw netwerkbeheerder welke IP-adressen u kunt gebruiken voor het
CCTV-systeem.

Bediening met Internet Explorer
Typ in de adresbalk het IP-adres van de camera in die u wilt bekijken.
De eerste keer moet u het ActiveX-stuurprogramma installeren, downloadt dit door op Downloaden te
klikken en door te gaan met de installatie.
Let op: Sluit Internet Explorer zodat de installatie succesvol wordt uitgevoerd.

Toevoegen aan de NVR
Om de camera’s aan uw NVR toe te voegen, selecteert u de optie “Snel toevoegen” in het bijbehorende menu (in de voorbeeldinterface van Internet Explorer)

Vergeet niet om het wachtwoord in te voeren zodat de NVR verbinding kan maken met de camera’s.
Standaard “admin” (aanbevolen om de standaard wachtwoorden te wijzigen).
Raadpleeg de handleiding van de betreffende recorder voor meer informatie.

Bediening via app
Hoewel het wordt aanbevolen om de App van de recorder te gebruiken om verbinding te maken met
de IP-camera’s (zie de handleiding van de recorder), is het ook mogelijk om dit direct te doen met de
gratis IP-app die beschikbaar is voor Android- en iOS-apparaten.
U kunt de app downloaden op de overeenkomstige store of rechtstreeks vanuit:
www.freeip.com
Op dezelfde pagina kunt u uw camera’s ook vanaf elke computer bekijken met behulp van Internet
Explorer.

