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1.  Skruva fast antennen och peka den upprätt.

2.  Anslut strömadaptern till kameran.

      Före installation
Säkerställ att telefonen är ansluten till samma trådlösa 
nätverk som kameran skall anslutas till.

Obs: Om Wi-Fi ej skall användas som anslutningsmetod - 
anslut kameran med ethernet-kabel till routern istället. 

Välj sedan LAN istället för Wi-Fi på steg 2.2.



4 FAQ2 Anslutning med app         
Följ dessa steg för att lägga till kameran i appen

1.  Ladda ned appen 

Öppna App store eller Play store beroende på smartphone, 
sök efter “Asgari IPC” och installera appen.

2.  Lägg till kameran i appen

Registrera ett konto, tryck sedan på + ikonen högst 
uppe till höger.

Skanna QR-koden på baksidan av kameran med telefon-
ens kamera.

Välj Wi-Fi och gå vidare, skriv sedan in lösenordet till 
det trådlösa nätverket och tryck på OK. 

Klart!

Anslut till det trådlösa nätverk kameran ska använda 
med telefonen och öppna appen.

Asgari IPC

Glömt användarnamn/lösenord

OBS:
    Efter nollställning behöver kameran anslutas till 
Wi-Fi igen.

Om QR-kodsinstallation ej fungerar

    Om trådlös anslutning ej lyckas, säkerställ att kamer-
an ansluter till 2.4GHz Wi-Fi och ej 5GHz. Om det ej 
hjälper rekommenderar vi att ansluta med kabel rätt in 
i routern, kör sedan sökverktyget för att logga in och 
använd anslutningsguiden för att koppla upp kameran 
trådlöst. 

Återställning av kameran till fabriksinställningarna

1.  Håll ned reset-knappen längs kamerans sladd i 10 
sekunder.

2.  Släpp knappen och vänta ca 30 sekunder. Kameran 
startar nu om med fabriksinställningarna. Ange “admin” 
som användarnamn för att logga in.

3 Kon�guration via dator

1.  Sätt i CD-skivan eller ladda ned sökverktyget från vår 
hemsida, �ytta �len till skrivbordbordet.   

Obs:
Säkerställ att kameran är på samma nätverk som datorn.

2.  Öppna sökverktyget och vänta tills kameran dyker 
upp i listan.

3.  Dubbelklicka på kamerans rad i listan för att öppna 
inloggningssidan i datorns standard-webbläsare.

4.  Installera plugin-�len.

5.  Logga in med det lösenord angivet i appen, om 
lösenord ej redan har skapats anges “admin” som 
användarnamn utan lösenord.

Efter att kameran har lagts till och anslutits till Wi-Fi går 
det dessutom ansluta med en dator för att kon�gurera 
mer djupgående inställningar.

Hårdvaruinstallation

Fäst kameran på passande plats, vi rekommenderar 
montering högt upp för optimal översikt.

OBS: Säkerställ att vatten ej kan nå portarna längs 
sladden, vi rekommenderar att tejpa över exponerade 
portar med eltejp eller vulktejp.


