
 

 

 

 

Recorder Toegang installeren op uw Smartphone 
 

Deze instructies gelden voor Dahua, origineel, OEM of white label uitvoeringen. Installeer 
allereerst de juiste app op uw smartphone of tablet. Voor de iPhone is dat IDMSSplus en voor 
Android toestellen is dat gDMSSplus.  
 
Verbind de recorder of IP camera met uw internet router met een netwerkkabel. Installeer de 
Dahua config tool, zie onze site, laatste productmap. De configtool zal uw recorder of camera 
vinden en tonen in het overzicht. Zo niet, controleer dan de netwerkkabel nogmaals. Noteer het 
IP nummer en Gateway IP nummer van de recorder. 
 
Zoek in windows 10 naar CMD. Een zwart commando scherm verschijnt. Toets in IPCONFIG. Er 
rollen wat gegevens over het scherm. Noteer het IP4 adres en het gateway IP nummer. Het 
gateway nummer is het IP nummer van uw internetrouter. 
 
Vergelijk de eerste 3 cijferblokjes van beide IP nummers. Deze dienen gelijk te zijn. Is dat niet het 
geval, gebruik dan de configtool om het IP nummer aan te passen. Stel de configtool in op het 
wachtwoord van uw recorder. En pas daarna het IP nummer van de recorder of camera aan. 
Vergelijk ook de gevonden gateway IP nummers, deze dienen volledig aan elkaar gelijk te zijn. 
Scan opnieuw met de configtool ter controle. 
  
Als u in deze fase vastloopt, bel dan (ma-vr, 10.00-12.00 of 14.00-1600) met uw bestelnummer of 
factuurnummer bij de hand, dan weten wij precies wat u gekocht heeft. Als u het programma 
TEAMVIEWER zoekt op Google en installeert, kunnen we op afstand op uw PC meekijken en de 
instellingen voor u doen. Het telefoonnummer is 0252-769178.  
 
Log in op de recorder als gebruiker admin en standaard wachtwoord admin123, ga naar network, 
en activeer P2P. Deze geeft dan de status online.  
 
Zijn deze stappen gelukt, dan kunt u nu proberen om in de app op uw smartphone een verbinding 
te maken. Ga in de app naar apparaat (onder in home scherm), en kies + (rechtsboven) om uw 
recorder of camera toe te voegen. Kies de methode SN/Scan en scan de QR code, van de zijkant 
van de doos of uit het Netwerk/P2P instellingen scherm van de recorder. Volg de stappen en vul 
een willekeurige naam in en het wachtwoord voor admin.  
 
De P2P manier van aanmelden met de QR code maakt dat Portforwarding niet nodig is. Wilt u 
toch via Portforwarding aanmelden, dan dient u ook port 37777 te forwarden in uw router. In de 
router stelt u een portforwarding in naar het IP adres van uw recorder of camera. Maar bij de P2P 
methode is dus geen portforwarding nodig.  
 
Wilt u een ander wachtwoord, maak dan éérst een andere gebruiker aan met naam en 
wachtwoord. Stel deze in op uw app. Pas als dat werkt (en niet eerder) kunt u het wachtwoord 
van het standaard admin account wijzigen. Dit is om te voorkomen dat u niet meer kunt inloggen 
als u een foutje maakt.. Noteer het wachtwoord op een veilige plaats!! 
 
Komt u er niet uit? Geen paniek! Bel ons en het komt altijd goed.  
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