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• Säkerställ att vatten ej kan nå anslutningsportarna 

längs kabeln, då dessa ej är vattentäta. 

• Vulktejpa runt kablarnas anslutning för extra vatten-

skydd.

Fäst kameran på en passande plats med de inkluderade

skruvarna. Se till att dra kamerakabeln genom 

kabelkanalen så den ej kläms. 

Tips 

• Använd en mobil för att kolla om WiFi-signalen är 

bra nog där kameran skall monteras.
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4 Felsökning2 Asgari IPC         3 Anslutningsmetoder 
1.  Ladda ned appen

Sök efter “Asgari IPC” på App Store eller Google Play, 
man kan även skanna QR-koden på förpackningen 
med en QR-läsare för att komma till rätt app direkt.

2.  Lägg till IP-kameran i appen

Efter installationen �nner ni appens ikon på hemskär-
men:

Asgari IPC

Bortglömt lösenord

Obs!
• IP-kameran behöver kon�gureras på nytt efter en 
fabriksåterställning. Använd appen, sökverktyget, eller 
övervakningsklienten för att göra detta.

• Om WiFi-anslutning ej lyckas, anslut IP-kameran med 
ethernet-kabel och kon�gurera sedan WiFi med 
övervakningsklienten. När detta är klart kan man dra ut 

Återställning av IP-kameran till fabriksinställningarna

1.  Håll ned den vita återställningsknappen som sitter 
längs kablarna i 10 sekunder när IP-kameran är igång.

2.  Släpp knappen och vänta ca 30 sekunder. IP-kameran 
är nu redo att kon�gureras på nytt.

Om lösenordet till appkontot har glömts �nns en 
återställningsfunktion på appens inloggningssida.1.  Skruva fast antennen och rikta den uppåt.

2.  Anslut strömadaptern till kameran.
3.  Säkerställ att routern som kameran skall anslutas till 
är påslagen.

Hårdvaruanslutning

WPS
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Obs!
• Anslut smartphone till det nätverk som kameran ska 
använda. 

• Nätverkskabeln behöver inte kopplas in om 

IP-kameran ska anslutas trådlöst över WiFi.

Kör appen och skapa ett konto. Logga in och tryck på 
“+”-ikonen, följ sedan guiden för att lägga till 
IP-kameran.

Tips
• Vid anslutning över WiFi, håll QR-koden ca 30-40 cm 
från IP-kamerans lins i ca 30 sek.

• Använd ett lösenord som är säkert och lätt att 
komma ihåg.

Tips
• Vi rekommenderar användning av övervakningsklienten 
för bästa möjliga övervakningsupplevelse!
• Manual för övervakningsklienten �nns på vår hemsida.
• Logga in med “admin” som användarnamn i 
övervakningsklienten, detta behövs ej ändras och är 
endast lokalt.
• Dubbelklicka på kameran i sökverktyget för att öppna en 
webbläsare med inloggningssidan, ange här det lösenord 
och användarnamn som användes i steg 2.

Efter att IP-kameran har lags till kan man ansluta till den 
via Asgari IPC, övervakningsklienten eller direkt med en 
webbläsare.

• Den senaste övervakningsklienten �nns för Windows 
och OS X och kan laddas ned på asgariofsweden.se

• För anslutning via webbläsare behöver man köra 
sökverktyget som �nns på CD-skivan, eller att ladda ned 
från vår hemsida.


