
Dank u wel voor uw aankoop en het vertrouwen in ons bedrijf. Hierbij vindt u een korte instructie en 
informatie over het instellen van uw Dahua (OEM) product.

Dahua (OEM) apparaten moeten eerst geconfigureerd worden met de ConfigTool:
ConfigTool voor Windows: ConfigTool voor MacOS:

Of gebruik deze link: https://dahuawiki.com/ConfigTool

Wilt u via uw smartphone of tablet meekijken met uw apparaten, dan maakt u gebruik van DMSS:
DMSS voor Android: DMSS voor iPhone

Of gebruik deze link: https://dahuawiki.com/DMSS

Wilt u via uw PC of Mac meekijken met uw apparaten, dan maakt u gebruik van SmartPSS:
SmartPSS voor Windows: SmartPSS voor MacOS:

Of gebruik deze link: https://dahuawiki.com/SmartPSS
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Dahua (OEM) IP camera instellen

Hieronder vindt u een beknopte handleiding met afbeeldingen om uw IP camera in te stellen. Zorg ervoor 
dat de camera is voorzien van stroom (adapter of PoE injector) en met een UTP-/netwerkkabel is 
aangesloten op uw netwerk. Belangrijk!: Sluit het apparaat altijd direct aan op een router! Nooit op een 
Wifi-/signaal booster (zoals een Ziggo/KPN WiFi-booster).

IP camera klaarmaken voor gebruik:
Stap1 – Camera initialiseren
Open de ConfigTool op uw computer en vink de 
camera aan.

Druk nu op Initialize (initialiseren). In het volgende 
scherm drukt u nogmaals op Initialize om de camera
te laten initialiseren.

Stap2 – Wachtwoord instellen
Geef een wachtwoord op voor de camera van 
minimaal 8, en maximaal 32 tekens. Vul uw e-
mailadres in. Dit is optioneel maar wordt gebruikt 
wanneer u het wachtwoord wilt resetten.

Druk op Next/Volgende.

Stap3 – IP-adres instellen
De camera is geïnitialiseerd. U kunt nu het IP-adres 
van de camera instellen. Druk op Search Settings en 
vul bij Password het wachtwoord van de camera in. 
Druk op OK en daarna op de verversknop.

Vink de camera nogmaals aan en druk op Edit, dit 
kan ook een groene bol met een potlood zijn. Mocht
u geen netwerkkennis hebben selecteer dan DHCP 
en druk op OK.

De camera heeft nu een IP-adres welke binnen uw 
netwerk herkent wordt. Krijgt u een waarschuwings-
driehoek te zien naast het IP-adres? Controleer de 
kabels en het wachtwoord in Search Settings en 
probeer het opnieuw.
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Stap4 – Apparaat toevoegen aan DMSS
Open de DMSS app op uw smartphone of tablet. Op 
de thuispagina (homepage) drukt u op het (+)-teken 
rechtsboven. Selecteer SN/scan.

Scan de QR-code op de camera. Selecteer nu het 
soort apparaat. Voor IP-camera is dit een bedrade 
camera. Voor WiFi selecteert u draadloze camera.

Stap5 – Apparaat gegevens invullen
Apparaat naam: Zelf aan te geven naam voor het 
apparaat.
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: Het wachtwoord dat u aan de camera 
heeft gegeven tijdens het initialiseren.

Druk op Save/Opslaan. Eventuele instellingen kunt u 
wijzigen door op het apparaat te drukken en het 
tandwieltje te selecteren. Of op de thuispagina op 
de drie stippen te drukken naast het apparaat.

Voor verdere informatie en handleidingen kunt u kijken op onze Helpdesk onderaan de website. Bij het 
product zelf onder de tab “downloads” vindt u ook de specificaties en handleidingen van het product.
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