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1. Fäst anordningen på önskad plats, exempelvis 
på husväggen.

2. Installera din asgarikamera på 

fästanordningen. 

Observera!
Installera gärna under hustak, se till att kameran inte 
direktexponeras mot regn. Det ökare produktens 
livslängd. 
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4 FAQ2 Lägg till kameran          3 Gå in i kameran
Du kommer nu installera kameran med hjälp av din 
smartphone. 

Gå till App store (iPhone) eller Google Play store 
(android) och sök efter följande app:
“My IPC Viewer”. Ladda ner och installera appen. 

När kameran har installerats kan du komma åt kameran 
genom appen eller datorn. 

2.  Lägg till ip kameran i appen. 

     Starta appen och tryck på "+" knappen och följ 
guiden för att lägga till IP Kameran. 

     

Appikonen kommer därefter �nnas på din smart-
phone. Den ser ut som nedan bild. 

Windows ikon för sökverktyget. 

My IPC Viewer

Mac OS ikon för sökverktyget

Notera: 

Om du vill komma åt kameran genom datorn kommer 
du kunna gå in i din på det traditionella sättet med 
sökverktyg. 

Gå in i CD-skivan och kopiera över �len som heter:

“Asgari 720PRO Sökverktyg”. Du kan därefter starta 
sökverktyget för att få tillgång till IP Kameran via LAN. 
Kameran behöver första gången kopplas med nätverk-
skabel till samma router som din dator är kopplad mot, 
för att man ska få tillgång till den.

Guide för datorbaserad installations �nns på vår 
hemsida: 
www.asgariofsweden.se, under manual & support. 

Glömt ditt användarnamn/lösenord?

Notera

     När kameran har återställts till fabriksinställningar så 
behöver den installeras om för WIFI koppling mm. Följ 
denna guide från början. 

     Om du inte kan koppla kameran med Wi-Fi så kan du 
koppla den till din router med nätverkskabel och följa 
vår datorbaserade guide. Den �nner ni under manual & 
support länken på vår hemsida: 
www.asgariofsweden.se

Återställ kameran till fabriksinställningar. 

1.  Håll in kamerans resetknapp i 10 sekunder med kameran 
påslagen och strömförd. 

2.  När du har släppt knappen väntar du 50 sekunder, 
kameran kommer då starta om och återställas till fabriksin-
ställningar. 

Användarnamn: admin  Lösenordsfältet lämnas blankt

Innan du sätter igång: 

    Se till att din mobiltelefon är kopplad till samma router som du vill 

koppla kameran till, samt att de står nära varandra.  

      Koppla ej kameran med nätverkskabel till din router om du vill 

installera den trådlöst. 

 

1.  Installera WIFI antennen på kameran, och ha antennen 
pekandes uppåt. 
2.  Koppla strömadaptern till kameran och in i ett vägguttag. 

3.  Se till att din trådlösa router är påslagen. 

Hårdvarukoppling

WPS


