
 

 

 

Dahua IP camera installeren in uw netwerk 
 

Deze instructies gelden voor Dahua, origineel, OEM of white label uitvoeringen.  
 
1) Installeer de Dahua Configtool op uw Windows PC of Laptop. Deze tool kunt u downloaden uit 

de laatste productmap op onze website. 
2) Verbind de camera met de PoE voeding of losse 12V stroomadapter en een netwerkkabel aan 

op uw hoofdrouter. Sluit de camera NIET aan via homeplugs, extra switches, via Wifi, wifi-
extenders enzovoorts. Later, als de camera werkt, kunt u deze wel verplaatsen en op een 
andere manier aansluiten. In eerste instantie alleen direct aansluiten met een kabel op uw 
eerste router. 

3) Sluit uw laptop of PC ook aan op dezelfde router, met een kabel. Ook nu liever niet via Wifi. 
Later, als alles werkt, kunt u weer terug naar wifi enz. 

4) Controleer of de camera stroom krijgt. In het donker zullen de infraroodleds iets oplichten. Als 
u de camera met uw handen afdekt en er recht inkijkt, schakelen de infraroodleds na enkele 
seconden in. U ziet dan een zwak rood licht uit de leds komen, en dan weet u dat uw camera 
werkt. 

 
Start de Dahua Configtool. Deze zal uw camera vinden en het IP adres tonen in het overzicht. Klik 
op het potloodje, en controleer of de camera op DHCP staat. Zo niet, past u dat aan. Doe daarna 
een nieuwe scan, en controleer opnieuw. De configtool kan de instellingen van de camera 
veranderen, maar alleen als het admin wachtwoord overeenkomt. Standaard staat de camera 
ingesteld op admin-admin, en de configtool ook op admin-admin. Heeft u op enig moment het 
wachtwoord van de camera veranderd in iets anders, kan de configtool de instellingen niet meer 
wijzigen, tenzij u het wachtwoord van de configtool ook aanpast. Onder ‘Search Setting’ kunt u de 
configtool dezelfde gebruiker en wachtwoord geven als de camera. 
 
Nu heeft u de camera op een werkend IP adres ingesteld. Start de Internet Explorer webbrowser 
op. Gebruik geen Firefox, Google Chrome, Mozilla. Kunt u Explorer niet vinden op uw PC, zoek 
deze dan met de zoekfunctie links onderaan uw scherm, rechts van het windows logo. Type in 
‘explorer’ en start de webbrowser. Toets in de adresbalk van de browser het IP nummer dat u 
met de configtool heeft gevonden. Nu opent zich de inlog pagina van de camera. 
 
Het is essentieel dat bovenstaande werkt. Het heeft geen zin om andere programma’s te proberen 
of een verbinding proberen te maken met uw Smartphone, voordat bovenstaande goed is gelukt. 
  
Als u in deze fase vastloopt, zoek (Google) en installeer het programma TEAMVIEWER op uw PC. 
Bel ons dan (0252-769178 ma-vr, 10.00-12.00 of 14.00-1600) met uw bestelnummer bij de hand. 
Met behulp van TEAMVIEWER kunnen wij meekijken op uw PC, en uw instellingen controleren.  
 
Alles gelukt? Installeer iDMSS of gDMSS app op uw smartphone. Ga in de app naar beheer, en 
kies + om camera (bekabeld) toe te voegen. Kies P2P en scan de QR code van de verpakking. 
Geef de camera een naam en vul de overige velden in. Hierna kunt u verbinding maken.  
 
 
Komt u er niet uit? Geen paniek! Bel ons en het komt altijd goed.  
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