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1 Överblick 

Asgari 720PRO är en HD IP Kamera för utomhusbruk med färgkänslig CMOS-sensor som 
möjliggör visning av högupplöst bild. Den kombinerar en högkvalitativ digital videokamera med en 
kraftfull webserver för att ge dig kristallklar bild över ditt lokala nätverk eller över internet. 
 
IP-kameran stöder komprimeringstekniken H.264 som idag är industristandard och som möjliggör 
drastiskt minskade filstorlekar och sparad bandbredd.  
 
IP-kameran är baserad på TCP/IP-standarden. Den har en egen webserver med vilken kameran 
kan konfigureras över nätverket för enkel åtkomst, installation och service. 
 
Kameran är designad för utomhusanvändning och anpassad för övervakning av t.ex. gårdsplaner, 
skolgårdar, parkeringar osv. Kontroll av IP-kameran förenklas av det effektiva webbgränssnittet 
och möjligheten till trådlös uppkoppling. 
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1.1 Nyckelfunktioner 

 H.264 videokomprimering som möjliggör HD-videoöverföring även över nätverk med 
begränsad bandbredd 

 1.0 Megapixel 
 Stöd för IE/Firefox/Google/Safari-webläsare och andra standard-webläsare 
 Stöd för WEP,WPA och WPA2 kryptering 
 Wi-Fi som följer IEEE 802.11b/g/n standarder  
 IR night vision (Räckvidd:20m) 
 Stöd för stillbildstagning 
 Stöd för dubbla videoströmmar 
 Stöd för automatisk IR-Cut  
 Integrerad DDNS- tjänst (dynamic domain name service)  
 Stöd för fjärr-access & inspelning  
 Flernivå för användarkontroll med lösenordsskydd 
 Rörelseaktiverat larm med bilduppladdning via epos teller FTP 
 Stöd för tredjeparts domännamn 
 App för iPhone och Android  
 Stöd för flera nätverksprotokoll: HTTP /HTTPS/ RTSP/ TCP /IP /UDP /FTP /DHCP /DDNS / 

UPNP /ONVIF  
 Mjukvara för kontroll av multipla kameror med visning av flera kameror samtidigt 

 
 

1.2 Läs före användning 

Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett mot listan nedan. Innan kameran installeras, 
var god läs genom snabbstartsguiden för att problem eller skador uppstår p.g.a. felaktig installation. 
Detta säkerställer att kameran kommer att fungera som avsett. 

1.3 Förpackningens innehåll 

● IP-Kamera×1 ● Nätverkskabel×1 
 

● WiFi-Antenn×1  
 

● CD×1 
 

● Strömadapter×1 
 

●Snabbinstallationsguide ×1 

● Monteringsfäste×1 
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1.4 Fysisk beskrivning 

Främre panel 
 

          
Figur 1.1 

1 WIFI-Antenn: Trådlös antenn  

2 IR-LED array 
3 LINS: CMOS-sensor med fast fokus-lins  

4 Ljussensor 

 

Kontakter  

 
Figur 1.2 

1  LAN 
10/100M Ethernet-kontakt. Genom denna kontakt kan IP-kameran kopplas mot nätverksenheter 
så som t.ex. en router, hub, switch etc. 
  
2  Strömkontakt  

1 

4 

3 

2 
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Anslut till den medföljande strömadaptern, 12V/1A. 
 
3  Återställningsknapp  
Tryck ner och hall knappen nedtryckt I 5 sekunder. När knappen släpps återställs lösenordet till 
fabrikslösenordet. Fabriksanvändaren är ”admin” utan något lösenord. 
 
4  Ljudutgång 
Kontakten används för att ansluta extern ljudenhet som t.ex. en högtalare. 
 
5  Ljudingång 
Kontakten används för att anslita en extern ljudkälla. 
 

 
 
 
 

1.5 Hårdvaruinstallation 

 

 
1. Skruva fast väggfästet med de tre medföljande skruvarna. 
2. Installera kameran på fästet med skruven på fästet. 
 
Obs: 
Fästets svans måste vara lägre än den del som skruvas fast I väggen. Detta säkerställer att 
kameran och skruvarna hålls så torra som möjligt. 
 

http://www.asgariofsweden.se/
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2 Ansluta till IP-kameran 

2.1 Ansluta kameran och installera mjukvara 

 
Figur 2.1 

 

 
1.  Montera WiFi-antennen och se till att den är riktad vertikalt. 
2.  Ansluta kameran till ditt lokala nätverk med den medföljande nätverkskabeln.       
3.  Anslut strömadaptern till kameran. 
4.  Sätt CD-skivan i din dator. 
5.  Navigera till filmappen “IP Camera Search Tool”  och kopiera mappen “For Windows OS” eller 
“For Mac OS” (beroende på vilket operativsystem din dator har) till din dators skrivbord eller annan 
lämplig plats.  

                                        
          Programikon för Windows                    Programikon Mac OS 
 

2.2 Ansluta till kameran över LAN 

2.2.1 Ansluta med nätverkssladd 

 
Kameran har stöd för HTTP och HTTPS protokollen. Du kan ansluta till kameran på två sätt. 
 
(1) http:// LAN IP : HTTP-port. 

 
Kamerans standard HTTP-port är 88. Dubbelklicka på IP Camera Tool-ikonen för att köra 

http://www.asgariofsweden.se/


                                                   

 

  6 

www.asgariofsweden.se 

                                                             6                                                                                      
     

programmet och det skall automatiskt hitta kameran efter att den anslutits till nätverket. 

 
Figur 2.2 

 
Dubbeklicka på kamerans IP-adress; kamerans inloggningsfönster öppnas då I din 
standardwebbläsare. 

 
 https:// LAN IP : HTTPS port. 
 
Kamerans standard HTTPS-port är 443. Du kan använda följande URL för att ansluta till kameran: 
https:// LAN IP + HTTPS port. 
Gå till Settings > Network > Port-panelen. Här kan du se och ändra kamerans portinställningar.  

 
Figur 2.3 

OBS： 

Vid första inloggningen behöver insticksmodulen laddas ner och installeras. 

2.2.2 Ansluta med WiFi 

Kameran stödjer EZLink trådlös anslutning, var god se snabbinstallationsguiden. 

2.3 Ansluta till kameran över WAN 

2.3.1 Statisk IP Addresses 

Användare som har statisk IP-adress behöver inte använda en DDNS-tjänst för fjärråtkomst av 
kameran. När kameran anslutits och kamerans port forrwarderats i routern är kameran åtkomlig via 
internet via den statiska externa IP-adressen och portnumret.  

Hur hittas den externa IP-adressen? 
För att ta reda på den externa IP-adressen, Skriv in följande URL I din webbläsare: 
http://www.whatismyip.com. Webbsidan kommer att visa den externa IP-adressen. 

http://www.asgariofsweden.se/
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Figur 2.5 

 

Anslut till kameran via Internet. 
Skriv in den externa IP-adressen följt av kamerans port i din webbläsare. Till exempel 
http://183.37.28.254:88 
 

2.3.2 Fjärranslutningsadress 

För enkel tillgång till kamerans webbgränssnitt utanför det lokala nätverket behöver följande 
inställningar konfigureras. 
 
1.  Välj “Inställningar” högst upp i webbgränssnittet. Navigera sedan till ”Nätverk > IP-
Konfiguration” på vänster sida av skärmen. Avmarkera sedan ”Obtain IP from DHCP”. 

 
Figur 2.6 

 
 
2. Aktivera UPnP och DDNS under nätverksintällningarna. 

IP Address: Skriv en address I samma subnät 
som nätverket, eller behåll defaultadressen. 
Subnet mask: Behåll default. 
Gateway and DNS Server: Skriv in routerns IP-
adress. 
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Figur 2.7 

 
 

 
Figur 2.8 

 
 
3.  Kamerans port syns under Port-fliken under nätverksinställningarna. Om flera kameror 
används på samma lokala nätverk och skall vara tillgängliga via fjärranslutningsadressen behöver 
dessa ha olika portar för de protokoll som används. 

 
Figur 2.9 

 
 
4.  Om UPnP är aktiverat i routern behöver följande steg ej genomföras. Om inte, så behöver 
portforwardering för kameran konfigureras I routern. I följande steg kommer en TP-LINK-router 
användas som exempel. 
5.  

 Om routern hare n UPnP-funktion： 

Välj “Forwarding > UPnP”, kontrollera att UPnP-statusen är “Enabled” eller “Aktiverad”. 
 

Välj “Yes” och sedan “Save”. 

Klicka I “Enable DDNS” och sedan “Save”. 
Skall en tredjeparts-DDNS användas fylls 
aktuella uppgifter i under ”Third Party DDNS” 

http://www.asgariofsweden.se/
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Figur 2.10 

 
 

 Om routern inte har någon UPnP-funktion： 

Kamerans port måste manuellt forwarderas(HTTPS port). Gå till “Forwarding > Virtual Servers”-
fliken för att komma till rätt inställningsflik.  

 
Figur 2.11 

 
 

 
Figur 2.12 

 

Klicka “Add New”. 

Skriv in kamerans port och IP-
adress och klicka “Save”.  

http://www.asgariofsweden.se/
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Figur 2.13 

 
 
5.  Nu är kameran åtkomlig via den konfigurerade fjärranslutningsadressen: https://domain name: 
HTTPS-port via Internet.  

2.4 Använd VLC mediaspelare 

Kameran har stöd för RTSP-streaming, Du kan titta på kamerans bildström med VLC mediaspelare. 
RTSP URL  rtsp:// [användarnamn][:lösenord]@IP:RTSP-port /videosream 
 
användarnamn och lösenord: 
Kamerans användarnamn och lösenord. Kan utelämnas för att fyllas i när VLC frågar efter 
användaruppgifter. 

IP: WAN eller LAN IP-adress. 
Videostream: 
Här kan olika alternative användas. För kamerans huvudström, skriv ”videoMain”. Vid dålig 
bandbredd kan istället “videoSub” användas. 
 

Ett exempel: 
IP:  192.168.1.11 
RTSP-port:  554 
användarnamn:  admin 
lösenord:  123 
Följande URL-er är då korrekta. 
1) rtsp://admin:123@192.168.1.11:554/videoMain 
2) rtsp:// @192.168.1.11:554/videoMain 
3) rtsp://:123@192.168.1.11:554/videoMain 
4) rtsp://admin@192.168.1.11:554/videoMain 
Öppna VLC, och välj ”Open Network Stream…”.Skriv sedan in rätt URL. 

Här syns den färdiga 
portforwarderingen. 

http://www.asgariofsweden.se/
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Figur 2.14 

 

 
Figure 2.15 

Ibland behöver användarnamnet och lösenordet anges igen. Skriv in dessa och tryck ”Ok” så 
visas kamerans live-ström. 
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Figur 2.16  

 

 
Figur 2.17 

 
Om bildströmmen ej visas, var god kontrollera portmappningen. Du kan läsa i 
snabbinstallationsguiden hur portforwarderingen skall konfigureras. 

 

2.5 ONVIF-anslutningar 

Kameran har stöd för  ONVIF-protokollet v2.2.1. Du kan enkelt koppla kameran till en NVR genom 

att använda ONVIF-standarden. 

 
 
 
 

3 Webbgränssnitt 

Var god se avsnitt 2.1 om det är första gången kameran installeras. 

http://www.asgariofsweden.se/
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3.1 Inloggningsfönster 

 
Figur 3.1 

 
Sektion 1  Skriv in användarnamn och lösenord 
Defaultanvändarnamnet är “admin” utan lösenord.  
 

Sektion 2  Stream 
Kameran har två videoströmmar, Main stream och Sub stream. Över lokalt nätverk kan Main 
stream användas Om anslutning till kameran sker via Internet rekommenderas Sub stream om 
bandbredden inte räcker till.  
 

Sektion 3  Välj språk 
Välj språk. 
 
Section4  Login 
Klicka på “Login”-knappen för att fullfölja inloggningen. 
 

OBS： 

Vid första inloggningen i kameran kommer den att fråga om användarnamnet och lösenordet skall 
ändras. Skriv in det nya användarnamnet och lösenordet och klicka på "Modify" för att spara 
ändringen. Använd de nya inloggningsuppgifterna för att logga in i kameran i framtiden. 
 

http://www.asgariofsweden.se/
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Figur 3.2 

 
Efter inloggning för första gången kommer inställningsguiden att starta automatiskt. Här kan 
kamerans grundläggande parametrar konfigureras. 
  

 
Figur 3.3 

  
Enhetsnamn: Här kan kameran namnges. 
 

 
  Figur 3.4 

 
Systemtid: Ställ in tidszon, tidsformat osv. 
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 Figure 3.5 

 
Trådlöst Nätverk: Klicka på “Skanna”, hitta och välj aktuellt nätverks SSID, skriv in lösenordet.  
 

 
 Figure 3.6 

 
IP-adress: Här kan kamerans IP-adress konfigureras. Kameran kan konfigureras att få en IP-
adress ifrån routern via DHCP (rekommenderat) eller att ha en specifik IP-adress om så önskas. 
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 Figure 3.7 

 
OBS: 
Det tar ca. 1 minut för routern att ansluta till kameran. 

3.2 Övervakningsfönster 

 
 

Figur 3.8 

 
1: Livebild / Inställningar 
 

:  Klicka här för Livebild från kameran. 
 

:  Klicka för att komma till kamerans inställningar. 

 
2:  Visning av flera enheter 

 
Livebild från upp till 9 olika kameror kan visas samtidigt. Detta konfigureras ifrån kamerans 
inställningar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 

7 

3 

5 

6 
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4.4.6 E-postinställningar 

Läs detta kapitell för att ställa in rörelseaktiverade e-post utskick.  

 

 
Figure 4.1  

 

1-----SMTP Server/ Port /Transport Layer Security   

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. Porten är oftast 25. Vissa smtp servar ha 

regna portar som t.ex 587 eller 465.  

 

2-----SMTP Username/ password: Din eposts användarnamn. T.ex: asgari@gmail.com 

3-----Sender E-mail: Samma som ovan, d.v.s. den e-post som ska skicka ut dessa 

rörelseaktiverade bilder / larm.  

4-----Receiver  Välj upp till 4 mottagare, som ska ta emot larm per epost.    

5-----Save  Spara inställningarna, genom att trycka “Save” eller “Spara” beroende på vilket språk 

du har loggat in med.  

6-----Test  Klicka på testknappen för att se om mailinställningarna fungerar som de ska.  

http://www.asgariofsweden.se/
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Figure 4.2  

Om teset lyckas så kommer du se Success till höger om testet. Det kan även stå testet lyckades.  
Om testet misslyckas så är det något fel med inställningarna, gå igenom inställningarna igen med 
din epost leverantör och säkerställ att det är rätt. 
  

1) Cannot connect to the server 

2) Network Error. Please try later 

3) Server Error 

4) Incorrect user or password 

5) The sender is denied by the server. Maybe the server need to authenticate the user, please 

check it and try again 

6) The receiver is denied by the server. Maybe because of the anti-spam privacy of the server 

7) The message is denied by the server. Maybe because of the anti-spam privacy of the server 

8) The server does not support the authentication mode used by the device 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test result 
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4.6 Larm 

Asgari 720PRO har rörelse detector. När rörels eupptäcks kan den larma visa epost, men även 
ladda upp på FTP om man önskar.  

 
Figure 4.3  

Se nedan för att ställa in rörelseaktivering.  
1 Enable Motion detection-Aktivera genom att bocka I rutan längst upp.  

2 Sensitivity---- It supports five modes: Lowest, Lower, Low, Medium and High. Välj känslighet, 
desto högre känslighet; desto känsligare blir rörelsedetektorn.  
3 Trigger interval--- Hur långt mellan rörelserna vill ni att den ska larma? Välj ett interval.  
Here supports 5s/6s/7s/8s/9s/10s/11s/12s/13s/14s/15s. Select one interval time. 
4 Välj hur larmet ska reagera. Vi rekommenderar att det räcker med bilder/snapshots och 
epost. Bocka I dem 2 rutorna.  
När rörelse har aktiverats, kommer larmet detekteras och skickas iväg.   

 
Figure 4.4  

There are four alarm indicators: 

 
A PC Sound 
Väljer ni denna kommer er PC, om den är igång spela upp ett larmljud. Rekommenderas inte!  
 
B Send E-mail 
Bocka I skicka e-post rutan för att ta emot rörelseaktiverade e-post meddelanden 

http://www.asgariofsweden.se/
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C Take Snapshot 
Bocka I denna ruta för att få bilder vid rörelse.  

 
5 Välj detekteringsområde.  
 
Klicka I varje ruta som du vill att den ska detektera rörelse i. När något rör sig I det aktiverade 
området så kommer Asgari 720PRO att larma. Glöm ej att trycka på OK, när du valt området.  

 
Figure 4.5  

 
6 Larmschema 
 ① Larma så fort rörelse uppstår.  
Klicka på “All” för att markera hela schemat. D.v..s. att den ska larma 24/7.  

 
Figure 4.6  

 

 ② Specify an alarm schedule 

Du kan även välja specifika tider och dagar. Tryck t.ex på Mån, så väljs hela måndagen. Du kan 
välja ruta för ruta också om du vill ha det lite mer specifikt. När du är klar trycker du på knappen 
längst upp för att spara inställningarna.  

Click this button and select all time range 

http://www.asgariofsweden.se/
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Figure 4.7  

 
 
 ① Du kan trycka med vänster musknapp för att bocka I flera rutor samtidigt.  

 
Figure 4.8  

 
7 Glöm ej att spara när du är klar.  
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5.4 CE & FCC  

 

Electromagnetic Compatibility (EMC) 
FCC Statement 

 
This device compiles with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions. 
 This device may not cause harmful interference, and 
 This device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation. 
 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used 
in accordance with the installation manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area is like to cause harmful 
interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. 
 
FCC Caution  
Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could 
void the user’s authority to operate this equipment. 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the 
radiator& your body. 
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 

 
 
CE Mark Warning  

 
 
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, 
in which case the user may be required to take adequate measures. 
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