e-Domotica Snelle Installatiegids voor de IP Camera’s EM6561 en EM6564

Snelle installatiegids voor de EM6561 Draaibare Internet Camera en de
EM6564 Internet Camera voor Buiten
Deze snelle installatiegids helpt u om een e-Domotica IP Camera toe te voegen aan uw e-Domotica e-Centre Basisstation.

1. Inloggen op het e-Centre




Start uw computer of laptop.
Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox.
Open de webpagina van het e-Centre via http://ecentre. Of via het IP
adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld http://192.168.1.100 indien dit het IP
adres van uw e-Centre is.
Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code.



2. Nieuwe camera toevoegen aan uw e-Centre basisstation





Ga naar ‘Camera’s’.
Klik onderaan op ‘Toevoegen’.
Volg de instructies van de Wizard.
De camera is nu toegevoegd aan uw e-Centre. U kunt deze inzien bij
‘Camera’s’ op uw e-Centre of via de gratis e-Domotica app.

3. Instellingen wijzigen van uw camera
Nadat u de camera op de juiste locatie gemonteerd heeft, kan het zijn dat u
nog het één en ander wilt wijzigen aan de camera. Hiervoor kunt de volgende
stappen volgen op de webpagina van het e-Centre:

Ga naar ‘Camera’s’.

Klik op het Bewerken-icoontje achter de juiste camera.

Bij ‘Basic’ kunt u de beschrijving en de locatie van de camera wijzigen.




Bij ‘Netwerk’ kunt u inloggen op de webpagina van de camera zelf om de
geavanceerde instellingen te wijzigen.
Indien u deze instellingen wilt wijzigen, kunt u op ‘Open’ klikken.



Bij ‘Geavanceerd’ kunt u inloggen en de weergave van de camera
wijzigen. Vul de inloggegevens in en klik op ‘Verbinden’. Standaard zijn
zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord ‘admin’.



Nadat u bent verbonden met de camera kunt u de camerabeelden
omdraaien (flip) of spiegelen (mirror). Ook kunt u op deze pagina de
juiste helderheid en het juiste contrast instellen.
Om de wijziging door te voeren, kunt u op ‘Opslaan’ klikken.



Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo’s.
www.e-domotica.com
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