Hulp bij instellen camera op Nakka.
Hierbij een beschrijving voor het instellen van je camera, telefoon of tablet bij het
gebruik van Nakka. Ik schijf dit bestand omdat ik graag wil dat zoveel mogelijk mensen
gebruik kunnen maken van Nakka in combinatie met onze toernooien. Het wordt
verdeeld in 2 stukken. Aller eerst met een Webcam als tweede met je telefoon of tablet.
Voor allebei de opties ga je eerst naar ADO Online Darten op Facebook en klik je op de
link van het betreffende toernooi.

Bijvoorbeeld bij dit toernooi daar zie je de link staan met daaronder het wachtwoord. Als
je op de link klikt krijg je het onderstaande te zien.

Bij Join Password vul je het wachtwoord in bij desbetreffend toernooi. In dit geval dus
ADO1. Vervolgens klik je op het Facebook logo om je aan te melden.

Nu ben je aangemeld voor het toernooi. Wanneer je nu op de WebCam Setting klikt kun
je de camera instellingen goed zetten. Dan kom je in het volgende scherm.

Bij Video source staat Default wanneer je met een laptop werkt zal dit de camera zijn die
in je laptop zit. Dit is niet toegestaan tijdens de toernooien omdat dit gewoon niet goed
genoeg zichtbaar is. Zie ook de regels op de Facebook pagina. Als je een webcam aan je
laptop of pc hebt aangesloten dan kun je op het pijltje naar Default klikken dan kun je de
webcam selecteren.

Wanneer je een telefoon of tablet wilt gebruiken omdat je geen webcam hebt, kan dat
uiteraard ook. Volg dan alleen wel de volgende stappen om het zo goed mogelijk in beeld
te krijgen. Bij online darten is dit zeer belangrijk.
Ga eerst naar www.iriun.com

Je komt dan uit op deze pagina. Klik vervolgens op het blauwe icoontje wat van
toepassing is op jou pc of laptop. In de meeste gevallen Windows of Mac. Dan wordt er
een bestand gedownload dat heet WinWebcam-2.6.3.exe dit is een installatie bestand
van Iriun. Als je dit bestand aanklikt krijg je het volgende in beeld.

Dit is de installtiewizard van Iriun. Doorloop de stappen en installeer dit programma.

Dit verschijnt als de installatie volledig is voltooid je PC is nu gereed voor het gebruiken
van Iriun.
Ga nu naar je telefoon of tablet en zoek in de appstore of playstore op iruin. Hierbij hoort
het onderstaande icoontje.

Download ook dit bestand op je telefoon op tablet. Zorg ervoor dat je telefoon of tablet in
dezelfde wifi omgeving zitten aangesloten anders werkt het niet. Dus bijvoorbeeld als je
pc draait op ZiggoJanJansen zorg dan dat je telefoon ook op ZiggoJanJansen draait.
Wanneer je dit hebt gedaan en de app opent maakt je telefoon of tablet direct verbinding
met het iriun programma op je pc. Dat ziet er dan als volgt uit.

Dit zit toevallig in beeld bij het voorbeeld maar dit is gewoon je directe beeld van de
camera van je telefoon of tablet. Dan gaan we weer naar Nakka en de WebCam settings.
Wanneer je nu op dat pijltje drukt om je Video source te wijzigen verschijnt het volgende
in beeld.

Nu kun je dus Iriun Webcam selecteren en dan speel je met het beeld en geluid van je
telefoon of tablet. En zo kan dus iedereen op een kwalitatief goede manier mee spelen
met onze leuke ADO toernooien en de rest wat Nakka.com biedt. Mocht je nog vragen
hebben mail ze gerust naar baancontrole@adoarnhem.nl

