
 

 

 

Dahua IP camera installeren in uw netwerk 
 

Deze instructies gelden voor Dahua, origineel, OEM of white label uitvoeringen. 
 
1) Dahua IP camera’s staan standaard ingesteld op ipadres 192.168.1.108 – goed om te weten! 
2) Sluit de camera aan op uw NVR met PoE aanslutingen, of verbind de camera met een PoE 

switch of losse PoE voeding. U kunt de camera desgewenst ook op een losse 12V 
stroomadapter aansluiten, samen met een netwerkkabel naar uw hoofdrouter. Sluit de camera 
(nog) NIET aan via homeplugs, extra switches, via Wifi, wifi-extenders enzovoorts. Later, als 
de camera werkt, kunt u deze altijd nog verplaatsen en op een andere manier aansluiten. In 
eerste instantie alleen direct aansluiten op uw NVR of uw eerste router. 

3) Bij directe aansluiting op een NVR zal de installatie min of meer vanzelf gaan. Gebruik 
eventueel de zoekfunctie van de NVR. 

4) Heeft u de camera aangesloten op uw router, dan is de camera standaard te vinden op IP 
adres 192.168.1.108 – Gebruik de internet explorer om naar dit adres te surfen 
(http://192.168.1.108) alwaar u een inlogscherm krijgt en een nieuw wachtwoord kunt 
instellen. Maak goede notitie van dit wachtwoord want het is zeer lastig om dit later te 
resetten. 

5) Kunt u de camera niet vinden, download dan de configtool van onze website. De tool vertelt u 
wat het ipadres is van de camera.  

6) Past het IP adres niet in de range van uw netwerk, wijzig dan tijdelijk de PC naar hetzelfde 
range waarbij de eerste 3 cijferblokjes van het ipadres gelijk zijn. Surf daarna met de browser 
naar het ipadres van de camera, en geef deze een passender IP adres, eventueel via DHCP. 
Stel daarna de PC weer in op het gebruikelijke ipadres en probeer een en ander nogmaals. 

 
Gebruikt u de camera zonder NVR, kunt u deze ook afzonderlijk aanmelden op de app DMSS 
welke zowel voor de iPhone als Android smartphones beschikbaar is. Dit werkt met P2P en het 
scannen van de QR code die u onderop de camera vind of op de zijkant van de doos. Bewaar de 
QR code. Vul in als gebruiker ‘admin’ en het wachtwoord dat u heeft ingesteld. Is de camera op 
verzoek al door ons ingesteld, dan is het wachtwoord ‘admin123’. 
 
 
Wilt u de camera gebruiken op uw PC, installeer dan het programma SmartPSS en voeg de 
camera toe in dit programma.  
 
Wilt u de camera aanmelden op een NVR of XVR, heeft u ook het IP adres nodig en vult u 
eveneens gebruikersnaam en wachtwoord in.  
 
Als u in deze fase vastloopt, zoek (Google) en installeer het programma ANYDESK op uw PC. Bel 
ons dan (0252-769178 ma-di-do-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.  
 
 
Komt u er niet uit? Geen paniek! Bel ons en het komt altijd goed.  
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