Match code handleiding
Lees deze handleiding compleet door voor u begint.

1 Match code instructie
Match code betekent dat we het opname apparaat met de IP-camera gaan koppelen zodat de 2
apparaten elkaar meteen vinden bij het aansluiten van de stroom. Zorg ervoor dat er een kanaal leeg
is voor u een camera toevoegt.

2 Methode
1. Verbind de camera en het opname apparaat met stroom en verbind de muis.

2. Neem een netwerkkabel en sluit deze aan tussen de camera en het opname apparaat. Het groene
lichtje op de witte kabel van de camera en het groene licht van de router moet branden, wanneer
deze lichten niet branden dan kan er ook geen verbinding worden gemaakt.

3 Klik met de rechter muis in het live beeld om naar het main menu te gaan (hoofdmenu)video
manage. Verwijder in de onderste tabel de camera die opnieuw toegevoegd moet worden.
Rechtsboven klikt u op refresh, er komt nu een IPCAM te staan. Selecteer in de ondeste tabel
het lege kanaal en klik daarna rechtsboven op match code.

4. Wanneer match code is gelukt zal er staan dat de verbinding succesvol is en krijgt u beeld.
Verwijder nu de stroom van de camera en verwijder de netwerkkabel. Leg de camera op een andere
plek ongeveer 10-20 meter bij het opname apparaat vandaan. Verbind de camera weer met stroom
en wacht 1-2 minuten tot de camera is opgestart. Wanneer u beeld krijgt, betekent dit dat het
opnieuw toevoegen is gelukt.

5. Klik op refresh wanneer u geen beeld krijgt. Wanneer er geen andere meldingen zijn betekent dit
dat de netwerkkabel niet goed verbonden was. Herhaal de handleiding vanaf stap 1.
TIP: Het kan nodig zijn alle camera’s opnieuw toe te voegen. Verwijder dan alle camera’s tegelijk en
voeg ze een voor een weer toe.

