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Förberedelser
1. Packa upp kameran.
2. Koppla in den medföljande strömadaptern.
3. Koppla kameran med nätverkssladd till routern/modemet.
4. Montera antennen på kameran.

Inställning av kameran
1. Ladda ner sökverktyget för Mac eller Windows.

2. Installera sökverktyget. Se till att ditt virusprogram är
avaktiverat under hämtning och installation,
detta då Windows antivirus oftast är överkänsliga
för program som inte är signerade av Microsoft.
Under installation av programmet kan det stå
konstiga tecken, välj dock bara ”English” och tryck på vänstra knappen.

3. Öppna sedan sökverktyget som troligen finns på ert skrivbord och ser ut som följande:

4. Dubbelklicka på er Asgari IP Kameras IP Adress.
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Kamerans webbgränssnitt öppnas nu i webbläsaren och inloggningsfönstret dyker upp.
Användarnamnet är admin. Lösenordet är också admin.
Efter inloggningen dyker språkinställningar och val av uppkopplingsssätt
mot kameran. Välj först Swedish, därefter välj Intelligent mode.

Nu kommer en förfrågan om att installera den plugin som krävs.
Ladda ner och installera denna samt uppdatera webbläsarfönstret.
Tillåt även pluginet i webbläsaren alltid, annars kommer ni inte kunna se bilden. Nu skall
kamerans bild visas i webbläsaren.
Här finns justeringsmöjligheter för bildinställningar.
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Anslut kameran till trådlöst nätverk
Gå in I kamerans inställningar genom att trycka på kugghjulet nere till höger.
Tryck sedan på Wireless/Trådlöst. Välj search/sök och sedan Join för det trådlösa nätverk som
kameran skall anslutas till.

Skriv in lösenordet för nätverket. I fältet key/nyckel och ange det åter igen i fältet under. Välj
Apply/Spara. Kameran startar nu om. Dra ut nätverkskabeln ur kameran. Gå in I sökverktyget
och leta reda på kameran igen. Den har nu en ny IP-adress. Anslut precis som förut.
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Larm-inställningar
Gå till kamerans inställningar. Tryck Motion detection/rörelsedetektering. Här kan upp till 4 olika
känslighetszoner programmeras. Olika rörelsekänslighet kan anges för de olika zonerna.
För rörelsedektektering över hela kamerabilden anges en zon som täcker hela bilden. När zonerna
angets så tryck Alarm service settings/Larminställningar.
Sedan anges om kameran skall skicka e-post vid larm med den första inställningen och om den
skall ladda upp bild och/eller video med den andra och tredje inställningen. Relay out/Relä ut
anger hur ofta kameran kommer larma vid detekterad rörelse.
Save to SD card/Spara till minneskort-inställningarna anger om bildmaterialet även skall sparas till
minneskort för de kameramodeller som är utrustade med minneskortplats.
The alarm triggering siren/Larmsiren anger om kamerans siren skall ljuda vid larm eller ej. Detta
gäller endast för kameror med inbyggd högtalare.
Alarm preset/Larm förinställning anger en förinställd PTZ-position (preset) som kameran skall
panorera till vid larm. Detta gäller endast kameror med PTZ-kapacitet. I schedule/schema
programeras de tider som kamerans rörelseaktiverade larm skall vara aktivt.
När inställningarna är gjorda tryck Apply/Spara.
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Ser ni inga fönster för att ställa in rörelseaktiveringen?
Det här problemet förekommer enbart i Internet Explorer. När ni är inne i kamerans gränssnitt
genom Internet Explorer trycker ni på ALT
knappen och då dyker toppmenyn upp.
Där väljer ni först verktyg:

Därefter väljer ni inställningar för kompatibilitetsvyn och trycker på lägg till. Sedan kan ni trycka på
stäng längst ner till höger i samma fönster.
Därefter uppdaterar ni sidan med F5
och efter någon sekund ska ni kunna se
bilden och ställa in fönstrena för rörelseaktivering.
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Epost-inställningar
Gå in I kamerans inställningar. Välj Email. De inställningar som krävs för att kameran skall kunna
skicka mail är beroende på vilken mailleverantör som används. Smtp-server, port och kryptering
(safe link) inhämtas hos respektive mail-leverantör.
User name/Användarnamn och Password/Lösenord är de uppgifter som tillhör mailkontot som
skall användas för att skicka mail.
Receiver/Mottagare är den epostadress som skall ta emot emailen som kameran skickar.
Subject och Message anger ämne och innehåll som kommer skickas som standard vid epostutskick från kameran.
När alla inställningar är gjorda så tryck Apply/Spara och sedan Test. Om svaret på testet blir något
annat än success! är det någon inställning som behöver justeras.
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FTP-inställningar
Används för att lägga upp bilder och video vid larm och inspelning.
Adress är FTP-serverns IP-adress.
Port är serverns port.
Användarnamn och lösenord är inloggningen till servern.
När alla inställningar är gjorda så tryck Apply/Spara och sedan Test. Om svaret på testet blir något
annat än success! är det någon inställning som behöver justeras.
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Live Video genom VLC (Linux, Mac och PC)
1. Installera VideoLan (<- klick länken för nedladdning av VideoLan VLC Media Player).
2. Välj Media -> Open Network Stream…

3. Skriv in bildströmmens adress i följande format: rtsp://(kamerans ipadress):(kamerans rtspport)/11 ex: “rtsp://192.168.1.252:554/11”

4. Kamerans IP-adress kan utläsas ur sökverktyget. Kamerans RTSP-port syns under
nätverksinställningar i kamerans webbgränssnitt. Standardport är 554. “/11” anger
upplösningen 1280x720. “/12” anger upplösningen 640x352.
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5. Välj sedan “Play”. Ett inloggningsfönster dyker upp. Skriv in kamerans användarnamn och
lösenord. Standard är “admin”/”admin”.

6. Nu skall kamerans bild med vald upplösning synas io VLC.
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Installera kameran genom mobiltelefonen
1. Anslut kameran till strömmen med den medföljande strömadaptern och skruva fast kamerans
antenn.
2. Hitta kamerans trådlösa anslutningspunkt med din smartphone. Den har formatet "CAMxxxxxx"
(siffrorna är från kamerans ID).(Se bild 1*)
3. Anslut till kameran. lösenordet är "123456789".
4. Hämta appen P2PIPC från App store eller Google Play beroende på om du har iPhone eller
Android.
5. När din smartphone har anslutit till nätverket, starta appen P2PIPC. Väl add camera. Sedan Lan
Search. (Se bild 2*)
1.*

2.*
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6. Kameran dyker ensam upp I listan över tillgängliga enheter. Välj din kamera. Gå sedan in i
kamerans inställningar genom att trycka på

. (Se bild 1*)

7. Välj WiFi. Välj ditt trådlösa nätverk I listan och skriv in nätverkets lösenord och välj connect.
Kameran är nu uppkopplad och tillgänglig från internet via sitt P2P ID.
Kameran kommer nu koppla upp sig mot din router och det kan ta några minuter.
Därefter ska din mobil automatiskt kopplas till din vanliga router igen och därifrån kommer du nu åt
kameran över internet, externt! (Se bild 2*)

1.*

2.*
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Fix för Bild i Goole Chrome
För att använda kamerans webbgränssnitt i Google Chrome behöver flaggan för NP-API aktiveras.
Detta görs genom att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öppna Chrome.
Skriv in adressen chrome://flags/#enable-npapi I adressfältet.
Välj aktivera NPAPI.
Scrolla ner och starta om Chrome.
Logga in I kamerans webbgränssnitt.
Tillåt OcxWebPlugin.

7. Ladda om sidan. Det kan ni göra genom att trycka på F5 eller CTRL+R.

Återställningsknapp
Alla Asgari IP Kameror har en återställningsknapp som kan användas för att fabriksåterställa er
Asgari IP Kamera.
Detta är bra t.ex om ni har låst ute er p.g.a. borttappat lösenord, eller annan anledning som gör att
ni vill återställa kameran.
Asgari PTG2 har en återställningsknapp under enheten i ett hål. Det står Reset bredvid hålet och
ni kommer endast in med hjälp av t.ex en tandpetare. Tryck och håll in i ca 5 sekunder.
Asgari UIR G2 & Asgari 720U-G3 har en vit återställningsknapp på kablaget. Tryck och håll in i
cirka 5 sekunder så återställs er IP Kamera.
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Försiktighetsåtgärder
Se till att ha eltejp runt kabelanslutningarna så vatten inte rinner rakt in i anslutningarna. Se även
till att antingen ha antennen påkopplad eller förslut antennporten, samt att antennanslutningen är
under kamerahusets ”tak”.

Tack för att ni använder er av

Asgari of Sweden IP-Kamera
Vid flera frågor är ni välkomna att kontakta oss på:

info@asgariofsweden.se

Asgari Of Sweden
Sveriges bästa IP-kameror
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