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In deze handleiding leggen we je uit hoe je jouw Dahua-camerasysteem toevoegt via de
applicatie Idmss Plus (voor Apple gebruikers) of Gdmss Plus (voor Android gebruikers)

1. Eens je de applicatie hebt gedownload via de app- of playstore, kan je deze opstarten.

2. Als dit de eerste keer is dat je de applicatie opstart, dan zal de app vragen om je push-meldingen
te sturen (wij raden aan om die meldingen toe te staan) en om een land te kiezen.
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3. Vervolgens krijg je drie opties.
Om een camerasysteem toe te voegen, tik je op het bovenste.

Om een videofoniesysteem toe te voegen, klik je op het middelste.

4. Linksbovenaan tik je op het tabbladoverzicht, de 3 horizontale streepjes, om via die weg naar
‘Apparaat beheer’ te gaan. Daar tik je op.
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5. Vervolgens tik je rechtsboven op het ‘PLUS’ tekentje.

6. Daarna krijg je een standaard kadertje met wat uitleg, tik je op ‘OK’.
Dan tik je rechtsboven op het blauwe symbool van de ‘QR-code’.
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7. iDMSS Plus wil toegang tot de camera, je tikt op ‘OK’ want anders kan je geen QR-code insannen.

8. Probeer het beeld met het kader zodanig te houden dat de QR-code mooi recht in het visueel
vak zichtbaar is.

Eens het systeem toegevoegd is kan je de live-beelden gaan bekijken.
Je tikt linksbovenaan opnieuw op het tabbladoverzicht om dan ‘Live Mode’ te selecteren.
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9. Bij ‘Live Mode’ moet je standaard altijd nog uw systeem selecteren en dat doe je door rechtsbovenaan
op het ‘witte camera-icoontje’ te tikken.

10. Je tikt op ‘Lokaal apparaat’ of als je jouw systeemnaam al ziet staan, rechts naast jouw naam 
op het bolletje, om zo jouw systeem aan te vinken.

Als je dit gedaan hebt wordt de knop rechtsonderaan beschikbaar om op te tikken en zo jouw
beelden op te vragen.



..

TOEVOEGEN QR-CODE
Vanaf hier geldt deze handleiding alleen nog voor camera’s.

11. Indien je meerdere camera’s bezit en je maar één beeld krijgt, dien je jouw app af te sluiten
en nog eens opnieuw op te starten.

Eens die opgestart is kan je direct rechtsbovenaan op het witte ‘camera-icoontje’ tikken om het
systeem te selecteren en opnieuw op ‘Start Live Mode’ te tikken.

Indien dit niet lukt of er is een ander technisch probleem? 
Gelieve ons te contacteren via het algemeen nummer 051 244 933 of via support@mattsecurity.be


