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Dahua camerabeveiliging app instellen.
Android:
Ios:

Download en installeer gDMSS Lite app uit de Play store. (Zoeken op Dahua)
Download en installeer iDMSS Lite app uit de App Store. (Zoeken op Dahua)

Installatie:
- Open de app
- Druk op het “Camera” icoontje
- Druk links boven in op de “menu” toets (de 3 streepjes)
- Druk op “Apparaat Beheer”
- Druk rechts boven in op de “+”
- Er komt een pop-up, druk op “OK”
- Druk op bedraad Apparaat
- Druk op IP/Domein
- Voer bij Naam in: “Naam naar keuze”
- Voer bij Adres in: “IP ADRESS”
- Voer bij Poort in: “POORT”
- Voer bij Gebruikersnaam in: “uw gebruikersnaam”
- voer bij Paswoord in: “uw wachtwoord”
- Druk op “START LIVE MODE”
- De livestream zal nu beginnen.

- Druk rechts onderin op het sterretje

- Selecteer een camera door middel 1 keer drukken op het beeld, deze zal nu blauw omlijnt zijn.
- Voeg deze toe aan een groep in de favorieten door op de naam (in dit voorbeeld Group) te drukken.
- Herhaal dit bij alle camera’s

Dahua camerabeveiliging live kijken.
- Bij het opnieuw laden van de app drukt u nu op het sterretje en dan de “play” driehoek toets. Alle camera’s
van de groep zullen dan geladen worden
- Bij 2 keer drukken op een camera zal deze in volledig beeld worden weergeven, bij nogmaals 2 keer drukken
gaat die terug naar beginmodus.
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Dahua camerabeveiliging beelden terugkijken.
- Open de applicatie

- Druk links boven in op

- Druk op Afspelen

- Druk op de +

- Selecteer tijd en datum - Selecteer camera’s of de favorieten

- Onderin de app kunt u nu met de tijdlijn scrollen, eventueel kunt u meer camera’s toevoegen door nogmaals
op de + te drukken.
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