Wanscam IP camera

Beste klant,
Wij danken u voor uw aankoop en voor het vertrouwen dat u in ons bedrijf en onze producten heeft.
De gekochte camera is zowel draadloos als bedraad aan te sluiten, maar in beide gevallen dient hij
eerst bedraad te worden aangesloten. Indien u hem draadloos op Wi-Fi wilt aansluiten, plaats hem
dan eerst nabij je modem, switch of router zodat je hem eerst aanmeld op het draadloze netwerk.
Het aansluiten gaat als volgt:
Aansluiten via Wi-Fi ( zorg voor een sterke wifi verbinding, om storingen te voorkomen )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sluit de adapter en de bijgeleverde netwerkkabel aan op de camera.
Steek de netwerkkabel in je internet modem, router of switch.
Steek de adapter in het stopcontact en zorg ervoor dat de camera vrij kan ronddraaien.
De camera zal zich na enige tijd instellen en kalibreren.
Pak nu uw tablet, smartphone of ander apparaat en ga naar de Play Store ( Google ).
Zoek hier op “ Wanscam E-View 7 “ en installeer deze APP op uw apparaat.
Open de APP en kies “ camera toevoegen “.
Kies voor “ Scan Camera ID “ en scan met uw apparaat de QR code op de doos van de
camera.
9. Na het scannen kiest u “ Klaar “ en de camera is toegevoegd aan uw apparaat.
10. Nu kunt u via instellingen uw Wi-Fi verbinding selecteren en de camera toevoegen aan uw
netwerk.
11. Hierna kunt u de netwerk kabel verwijderen en de camera plaatsen op de door uw gewenste
plaats. De camera zal na minuten verbinding maken met uw WiFi netwerk.
( breng altijd alle kabel aansluitingen naar binnen in het pand i.v.m. service en vocht. )
Aansluiten via netwerkkabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bepaal de locatie van de camera ( advies: minimaal 4 meter hoogte ).
Breng de kabels door de wand naar binnen en zet de camera vast op de muur.
Sluit de adapter binnen aan en verbind de netwerkaansluiting met uw modem.
De camera zal zich na enige tijd instellen en kalibreren waarbij hij rond draait.
Pak nu uw tablet, smartphone of ander apparaat en ga naar de Play Store ( Google ).
Zoek hier op “ Wanscam E-View 7 ” en installeer deze APP op uw apparaat.
Open de APP en kies “ camera toevoegen “.
Kies voor “ Scan Camera ID “ en scan met uw apparaat de QR code op de doos van de
camera.
9. Na het scannen kiest u “ Klaar “ en de camera is toegevoegd aan uw apparaat.
Wij wensen u veel plezier met deze mooie aankoop, maar let wel op de privacy van anderen.
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