DIGITUS Plug&View
OptiView

Beknopte installatiegids
DN-16028

Inleiding:
DIGITUS biedt P2P Cloud service om die ingewikkelde
netwerkinstellingen voor het installeren van de camera te voorkomen.
Alles wat u nodig hebt is gewoon “Plug & View” met de volgende
3 eenvoudige stappen binnen 1 minuut voltooid.

Procedures voor installatie:
1.

2.

Zet de camera aan en sluit de
Ethernet-kabel van de camera naar de
router aan. (Afbeelding 1) Wacht 20
seconden voordat de camera is
opgestart.
Download de “DIGITUS
Plug&View”-APP van de APP-store of
Google Play en start deze APP op uw
mobiele apparaten en login met de
gebruikersnaam en het wachtwoord
(afbeelding 2).
U kunt als alternatief ook de camera's
vanaf uw computer/laptop via browsers
openen, door in te loggen op:
http://www.mydigitus.net/

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Opmerking: Als u geen Google-account hebt, maak eerst een
gebruikersnaam en wachtwoord aan.
3.

Voeg op uw account camera’s toe, door de QR-code op de laatste
pagina van deze beknopte installatiegids met behulp van de
“DIGITUS Plug&View”-APP van uw mobiele apparaten te scannen.
Als u een browser wordt gebruikt, kunt u ook het MAC-adres en de
activeringscode handmatig intoetsen.

Na het toevoegen van de camera, kunt u vanaf nu altijd en overal
live-weergave hebben.

Procedures voor installatie (draadloos)
Een draadloze (WiFi) verbinding tussen de IP-camera en draadloze
router/toegangspunt is ook beschikbaar met de volgende procedures.
4.

Na het voltooien van stap 1 ~ 3 voor een bekabelde verbinding met
Ethernet-kabel, log op http://www.mydigitus.net/ in en klik op het
instellingpictogram
om de gebruikersinterface van de camera te
openen.

Vervolgens zult het Webgebruikersinterface van de camera's
openen. Selecteer de livestream-modus om te openen. Toets “admin”
voor de gebruikersnaam en het “admin” voor de wachtwoord in om in
te loggen.

5.

Klik op de “Werkbalk” om de configuratiepagina te openen.

6.

Ga naar “Wireless Lan Settings” en selecteer de draadloze
router/toegangspunt om verbinding mee te maken. Schakel
vervolgens “Using Wireless Lan” in en toets het wachtwoord in. Klik
op “Submit” om de nieuwe WiFi-instelling door te voeren en sluit dit
gebruikersinterfacevenster van de camera.
Ontkoppel vervolgens de Ethernet-kabel. Nu kunt u de camera
draadloos via de Plug & View-APP of via http://mydigitus.net
benaderen.

7.

