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Methode 1: Verbinding via netwerkkabel

Je kan een verbinding via een netwerkkabel gebruiken om de 

camera toe te voegen via de app of browser. Verbind de camera 

met de draadloze router via een ethernetkabel.

Methode 2: Draadloze Verbinding

Je kan ook een draadloze verbinding gebruiken om de camera 
toe te voegen via de app. Zorg ervoor dat er geen ethernetkabel 
is aangesloten op de camera.

1. Bevestig de beugel aan de muur met de 3 bijgeleverde 

     schroeven.

2. Voltooi de installatie door de camera met 1 schroef op de 

     bevestigingsbeugel te monteren. 

WPSWPS

Houd rekening met:

Zorg ervoor dat de aansluitpoorten aan het einde van de 

gekrulde kabel steeds beschermd zijn tegen water en regen. 

Deze aansluitingen zijn niet weerbestendig.

Richt de camera op de gewenste locatie en gebruik de 

schroeven om de camera vast te zetten. Er zijn schroeven 

bijgeleverd in de verpakking.

Vooraleer u start, gelieve het volgende op te merken:

Controleer of je draadloze router aan staat en correct werkt.

Zorg ervoor dat zowel je telefoon als de camera verbonden 

zijn met dezelfde draadloze router.

Beveiligingswaarschuwing
Foscam camera's en NVR's vereisen correct gebruik inzake 
veiligheid om uw privacy te beschermen. Het wordt 
aanbevolen regelmatig het wachtwoord, welk bestaat uit 
een combinatie van 8-10 nummers, letters en symbolen, 
te veranderen.

Het wordt aanbevolen de camera of NVR regelmatig bij te 
werken met de laatst beschikbare software. Zorg ervoor 
dat de meest recente firmware voor jouw specifiek model 
op je camera of NVR geïnstalleerd is voor de beste 
resultaten.Download "Foscam"-app
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Houd rekening met:

FI9900P heeft een 1080P video-uitgang. Zorg ervoor dat je een 

veel beter videobeeld krijgt op de telefoon. Het wordt aanbevo-

len dat de telefoon voldoet aan volgende 

vereisten:

  
IOS: systeemversie 8.1 en hoger.

Android: systeemversie 4.1 en hoger, en de telefoon moet 

voorzien zijn van een Grafische Processor Eenheid (GPE) 

functie.
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De camera herstellen naar fabrieksinstellingen: 

1.  Houd de knop "Reset" op de camera gedurende ongeveer 10 

      seconden ingedrukt terwijl de camera is ingeschakeld, en laat 

      vervolgens los.

2.  Wanneer de knop is losgelaten, wacht u ongeveer 30 

      seconden en vervolgens wordt de camera automatisch 

      herstart en hersteld naar fabrieksinstellingen. De 

      gebruikersnaam en het wachtwoord worden ingesteld op de 

      standaard gebruikersnaam en wachtwoord.

Na het herstellen van de standaard fabrieksinstellingen, moet 

u de W-Fi-verbinding opnieuw configureren. U kunt de 

configuratiewizard van de app volgen om uw Wi-Fi-verbind-

ing opnieuw te configureren.

Als uw apparaat geen verbinding kan maken met Wi-Fi met 

gebruik van de configuratiewizard, kunt u Wi-Fi handmatig 

configureren na het verbinden van de camera via een 

draadverbinding. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de 

Foscam-website op http://www.foscam.com.

Let op:

U kunt de Foscam IP Camera toevoegen met uw smartphone.

1. Download de app 

Als u een QR Code kunt scannen met uw smartphone, scant u 

dan de QR code op de voorkant van deze Snelstart Gids. 

Hiermee komt u op de downloadpagina om uw Foscamp 

App te installeren. Het App-icoon, zoals hieronder aange-

geven, zal getoond worden na een succesvolle installatie.

Let op:

Als uw telefoon geen QR code kunt scannen,  kunt u de app 

simpelweg downloaden via de Store of de Google Play Store 

– u zoekt dan op "Foscam". Wanneer u de app vindt met 

hetzelfde icoon als hierboven, download u deze dan op uw 

apparaat. Zorg ervoor dat u de app download welke 

gecreëerd is door ShenZhen Foscam Intelligent Technology 

Co. LTD.  

Start de app, en registreer een Foscam account. Wanneer u 

eenmaal bent ingelogd, klikt u op de “+” knop in de app en 

volgt u de instructies van de setup wizard om uw camera toe 

te voegen.

2.   De IP Camera toevoegen

U kunt ook toegang krijgen tot uw Foscam camera via ons PNP 

web portaal: https://www.myfoscam.com op uw Windows PC 

met Internet Explorer. 

Als u de IP Camera heeft geregistreerd en toegevoegd op de 

Foscam App, hoeft u niet opnieuw te registreren. Log simpelweg 

in en krijg direct toegang tot de camera via de app of uw 

browser.

Als alternatief voor het PNP web portaal, kunt u de camera direct 

via het lokale netwerk benaderen en op afstand via port 

forwarding. Download hiervoor de “Equipment Search Tool” via 

http://www.foscam.com.

Gebruikersnaam / wachtwoord vergeten

5 Technische ondersteuning

Als u problemen hebt met uw Foscam IP Camera, gelieve contact 

op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft 

gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuning-

steam in het Foscam-hoofdkantoor: tech@foscam.com.

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen 

van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.


