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  2. Installation et configuration du matériel

 Eencomputer met een Ethernet-poort en web-browser

CD-ROM Station

 Bedraad of draadlooes netwerk (draadloze router of toengangspunt met DHCP server)

  2. Hardware installatie en configuratie

Minimum vereisten

 TV-IP551WI

CD-ROM (Utility en gebruikersgids)

Meertalige snel-installatiegids

Netwerkkabel (1.5 m / 5 ft.)

Montagekit

Netvoeding(5V DC, 1.2A)

  1. Voor u aan de slag gaat

SecurView Pro vereisten

Ondersteunde Operating 
Systems

1-8 camera's

CPU CPU

9-32 camera's

Geheugen Geheugen

Windows 7 (32/64-bit) / 
Windows Server 2008 / 
Windows Vista (32/64-bit) / 
Windows Server 2003 / 
Windows XP (32/64-bit)

2GHz 2GHz2GB RAM 
of sneller

4GB RAM 
of sneller

Inhoud van de verpakking

Opmerking:
1. De Wi-Fi Protected Setup (WPS) laat u toe uw draadloze router of toegangspunt snel te verbinden. 
 Indien u het standaard wachtwoord van uw router wijzigde, zal de WPS het naar uw camera leiden 
 zodat de draadloze verbinding kan tot stand komen. Indien u het standaard wachtwoord niet 
 wijzigde, zal WPS een nieuw wachtwoord voor de router aanmaken. Andere devices die verbinding  
 maken met de router moeten hun verbinding terug aanmaken met het nieuwe wachtwoord. 
2. Zie indien uw draadloze router of toegangspunt geen WPS-knop heeft de alternatieve harde 
 bedrading-installatierichtlijnen in de gebruikershandleiding.
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Opmerking:
1. Installeer om meerdere camera's te beheren 
 en voor meer geavanceerde opties de 
 SecurView Pro software.  Installeer de 
 software door te klikken op Install SecurView 
 Pro  in het Autorun-venster; zie de SecurView  
 Pro-gebruikersgids op de cd voor meer  
 informatie.
2. Er worden twee gebruikershandleidingen 
 meegeleverd – een voor de camera en een 
 voor de aanvullende beheerssoftware.

1. Installeer of monteer de IP-camera niet voor 
 u klaar bent met onderstaande 
 installatiestappen. Plaats de IP-camera naast 
 uw computer.

2. Plaats de Utility CD-ROM in het CD-ROM 
 station van uw computer.

3. Klik op Install Camera en volg de instructies.

4. Gefeliciteerd! Uw camera is nu aangesloten 
 op uw netwerk. Klik op TV-IP551WI voor 
 toegang tot de beheersinterface.

5. Sla, eens de beheersinterface in uw browser 
 geopend, voor een gemakkelijke toegang de 
 link van het IP-adres op op uw bureaublad.

6. Zie de gebruikershandleiding voor nadere 
 informatie in verband met de geavanceerde 
 beheersfuncties.

7. Installeer de camera op de gewenste plaats. 
 Stel zeker dat er op de gekozen plaats een 
 draadloos netwerk ter beschikking staat.
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Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause 
 undesired operation.  
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