START
HIER

In de doos


NetcamViewer Monitor



Netspanningsadapter



HDMI Kabel, 1 meter

Aansluiten van NetcamViewer Monitor

A: Netwerkverbinding
B: HDMI Uitgang
C: Netspanning
1. Verbind NetcamViewer Monitor met uw netwerk (A).
2. Sluit door middel van de HDMI kabel uw monitor of
televisie aan (B). Zet uw beeldscherm aan.
Let op: Controleer voordat u naar stap 3 gaat, of de HDMI kabel
goed verbonden is met uw beeldscherm.

3. Sluit de meegeleverde voeding aan (C). NetcamViewer
Monitor start automatisch op.
4. Kijk op uw beeldscherm voor de hostname en navigeer
met uw browser naar het aangegeven adres voor verdere
configuratie.

Na het invoeren van het ip-adres of hostname van NetcamViewer Monitor in uw webbrowser
komt u in het startscherm. De beste gebruikerservaring ontvangt u op een smartphone of tablet.

Het menu aan de linkerzijde biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen de 4 hoofdpagina’s van
NetcamViewer Monitor. Wordt het menu niet getoond, druk dan op het menu-symbool
linksboven op de pagina.





MIJN IP-CAMERA'S: Het startscherm met uw ip-camera's. Mogelijkheid voor
toevoegen, starten en stoppen van camera’s.
INSTELLINGEN: De instellingen voor NetcamViewer Monitor. Beveiligen met
wachtwoord, ip-instellingen en standaard weergave bij opstarten.
SUPPORT: Ondersteuning middels FAQ of e-mail.
OVER ONS: Versie-informatie en update, copyright informatie.

Om een camera toe te voegen drukt u op het + symbool. Hierna vult u de basisgegevens van de
camera in.
Elke nieuwe camera wordt nu getoond als een tegel. Deze tegel bevat de volgende functies:

Indien de camera bereikbaar is wordt het start-symbool getoond over een live
snapshot uit de camera. Klik op het start-symbool om de camera weer te geven op
de monitor.
De camera die wordt weergegeven op de monitor zal automatisch een stop-symbool
weergeven. Klik hierop om de weergave van de camera te stoppen.

Indien de camera niet bereikbaar is, wordt een uitroepteken getoond.

Indien gebruikersnaam en/of wachtwoord niet correct zijn, wordt een slot getoond.

Om de camera te verwijderen drukt u op de prullenbak.

Om de instellingen van de camera te wijzigen drukt u op symbool voor bewerken.
Op elke pagina kunt u gedetailleerde hulp opvragen door op het vraagteken rechtsboven te
drukken.

Overige ondersteuning vindt u op de pagina SUPPORT. U kunt daar
kiezen voor onze FAQ (lijst met veelgestelde vragen) of een e-mail
sturen naar onze support afdeling.

Tip!
Voeg het configuratie scherm van NetcamViewer Monitor toe aan het
startscherm van uw smartphone. Hierdoor heeft u altijd snel toegang tot de
instellingen van uw NetcamViewer Monitor!
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