
WIFI Camera’s koppelen met de WIFI NVR 

 

Wijzig alstublieft het Wifi IP-bereik (172.20.xxx.xxx) niet! 

Het NVR wifi IP-adres is: 172.20.18.78 / Gateway 172.20.18.1 

U kunt de NVR WAN-adres (LAN IP) wijzigen, standaard is deze ingesteld op DHCP. 

Hoe de Wifi IP-camera's (BW30M400 / DWV30M400MF) te koppelen met de Wifi NVR's : 

Nadat de NVR is opgestart, dient u in het menu bij Netwerk / Wifi de naam van de ESSID te wijzigen 

in  "HSNVR" en SSID-uitzending op "AAN" zetten. Ook dient u een wifi-kanaalnummer op te geven 

(bijvoorbeeld: CH11), de Auto-modus werkt niet! 

 

 



Sluit daarna uw IP-camera met een LAN Kabel aan op uw computer (+ sluit 12V / 1500mA 

voedingsadapter aan op uw camera) en ga naar het configuratiemenu met Internet Explorer. U dient 

een vast IP-adres in te stellen voor uw computer via de LAN Ethernet-kaart basisinstellingen (TCP/ 

IPv4)  

Stel hetzelfde IP-bereik in als de LAN-interface van uw camera (IP-adres van de camera is standaard 

192.168.1.168) Indien u reeds een ander IP adres heeft van de camera vult u die in ( of u zoekt deze 

met de IPsearch tool )  

Dus stel bijvoorbeeld uw computer in Ethernet TCP / IPv4 (IP-adres: 192.168.1.100 Mask: 

255.255.255.0 gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1).  

Open de camera-configuratie-website met Internet Explorer, typ in de adresbalk: 

http://192.168.1.168. (of ander IP adres )  

Als u met succes bent ingelogd in de webinterface van de camera, ga dan naar het  menu en dan naar 

Configuratie  / Netwerk / geavanceerd  / Wifi. Kiest u nu bij de wifi netwerken voor de "HSNVR" -

netwerk en typ het wifi-netwerkwachtwoord dat eerder op de NVR was ingesteld (lspassword is het 

standaard wachtwoord), u dient nu ook een vaste  wifi-adres voor uw camera in te stellen 

(bijvoorbeeld: 172.20.18.10), voordat u de DHCP uitschakelt. Wanneer u dit gedaan heeft sla dan de 

instellingen op.  

 

Na de camera-instellingen koppelt u de Ethernet-kabel los van uw computer. De camera zal ongeveer 

20sec nodig hebben om met de Wifi interface te koppelen  voeg de camera toe in het camera-menu 

(zoek met privé-protocol). U vindt uw camera met het nieuwe wifi-adres (172.20.18.10). 

http://192.168.1.168/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naast het IP-adres vind u een menu Bewerken ( Potloodpictogram)  klikt u hier op en typ uw  IP-

camera gebruikersnaam en wachtwoord (admin, admin) en sla de instellingen op. 

 

 

Na enkele momenten ziet u de live stream van uw camera op de achtergrond, selecteert u de IP-

camera en klikt u op de knop "matchcode". Als dit gelukt is kunt u de LAN kabel van de camera 

loskoppelen. 

 



 

De camera stream wordt een paar seconden losgekoppeld, circa : 5-10sec, hierna ziet u de stream 

opnieuw en ziet u het wifi signaal linksonder in de hoek. 

 

 

 U dient al uw Wifi camera’s op deze manier te koppelen met uw WIFI NVR.  


