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SNELSTARTGIDS 
 

Hoe configureer ik de EtiamPro IP videobewakingsset 
 

1. Installeer de harde schijf in de recorder. 

o Raadpleeg de installatie-instructies in de snelstartgids van uw EtiamPro-camera. 

 

2. Sluit de IP-camera's aan op de PoE-netwerkpoorten via de RJ45 netwerkkabel (patch/straight UTP). 

o Een extra voedingskabel is niet nodig omdat de camera's via de netwerkrecorder gevoed 

worden. 

 

3. Start uw recorder. 

o Sluit de voeding aan op de recorder. 

o De meeste recorders starten automatisch. Indien niet, start de recorder door op de 

voedingsknop te drukken. 

 

4. Activeer het toestel. Alvorens het toestel te gebruiken, is het aan te raden om een 

beheerderswachtwoord in te stellen.  

o Kies de taal en klik op Apply. De recorder herstart automatisch. Eens de recorder volledig is 

herstart, klik op Next. 

 

 
 

o Geef een paswoord in en bevestig.  

 

 

Het is aan te raden om voor een sterk wachtwoord te kiezen. Om de privacy van uw 

recorder te garanderen, kiest u voor een wachtwoord van minstens 8 karakters 

bestaande uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale karakters. 

 

Het is ook aan te raden om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, vooral in 

professionele installaties. 
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o Geef een activatiewachtwoord in voor de aangesloten camera. Vink “Gebruik het 

apparaatwachtwoord” aan om de aangesloten niet-geactiveerde camera's met het 

apparaatwachtwoord te activeren.  

o Geef een geldig e-mailadres in om het wachtwoord via e-mail of de Guarding Vision-app indien 
u het wachtwoord vergeten bent. Geef hiervoor een geldig e-mailadres in en vink “Gebruik het 

apparaatwachtwoord” aan. Als u het wachtwoord vergeten bent, raadpleeg hoofdstuk 

“Password Reset Procedure”.  

o Klik op Activeren. 

 

 
 

o Teken een ontgrendelingspatroon met uw muis. Houd de linkerknop ingedrukt terwijl u het 

patroon over de 9 cirkels op het scherm tekent. Laat de linkermuisknop los. 

Opmerking:  

• Het patroon moet minstens 4 cirkels bevatten.  

• Elke cirkel mag slechts 1 keer gebruikt worden.  

• Teken het patroon opnieuw om te bevestigen.  
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o Stel datum en tijd in. 

• Selecteer de tijdzone.  

• Selecteer het datumformaat.  

• Activeer de NTP-tijdsynchronisatie.  

• Stel het interval in op 60 minuten. 

• Stel de NTP-server in: pool.ntp.org. 

• Stel de NTP-poort in op 123. 

• Klik op Volgende. 

 

 
 

o Configureer het netwerk.  

• Activeer de DHCP-optie. 

• Activeer de optie "Automatisch ophalen van DNS". 

• Klik op Volgende. 
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o Configureer de Guarding Vision-functie. 

• Activeer de Guarding Vision-functie. Lees de servicevoorwaarden en klik op OK. 
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• Negeer alle andere opties en klik op Voltooien. 

 

 
 

o Voeg de netwerkcamera's toe. De recorder vindt automatisch de aangesloten IP-camera's en 

lijst ze als online (groen). Klik op Voltooien. 

U kunt een camera ook toevoegen door op + te klikken. Geef de cameraparameters in: IP-

adres, protocol, managementpoort, enz. Vink ook de optie “Gebruik camera 

activeringswachtwoord” aan om het apparaatwachtwoord aan de IP-camera toe te voegen.  
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o Selecteer de aangesloten harde schijf en klik op Voltooien.  

 

 
 

o Verbind het toestel met de Guarding Vision-app. Met de Guarding Vision app hebt u toegang en 

beheert u de aangesloten camera's op uw smartphone of tablet. 

• Open het menu op de recorder met de rechtermuisknop. Klik op het configuratie-icoon 

(tandwiel) en ga naar Netwerk → Guarding Vision. 

• Open de Guarding Vision-app op uw mobiele toestel. Als u de app nog niet geïnstalleerd 

hebt, scan de QR-code hieronder: 

 

 Apple App Store  Google Play Store  

 

 

 

 

 

 

• Registreer of log in indien nodig. 
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• Klik op Apparaat toevoegen. 

 

 
 

• Scan de QR-code en klik op Toevoegen. 

 

 
 

• Het toestel wordt weergegeven. Klik op Toevoegen. 
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• Het toestel is toegevoegd. Klik op Volgende. 

 

 
 

• Geef een naam in en klik op Bewaar. 

 

 
 

• Het apparaat is nu klaar voor gebruik. 
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o Selecteer de gewenste camera om de beelden op het scherm te zien. 

 

         
 

 

Het is belangrijk dat u een e-mailadres gebruikt om het wachtwoord te resetten. Het 

ingegeven e-mailadres is altijd gekoppeld aan de recorder en de Guarding Vision-app. 

Dit wachtwoord kunt u gebruiken om het wachtwoord opnieuw in te stellen.  

 

Naargelang het model zal u 3 vragen moeten beantwoorden. Het is aan te raden om de 

antwoorden op deze vragen te onthouden! 
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