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3 Installera din IP-Kamera via Asgari
      IPC appen

Installation av Asgari IP-Kamera

1 Kom igång

Rekommenderade minimikrav  

iOS: version 11 eller högre

Android: 4.1 eller högre. Mobil med GPU. 

Quick Setup Guide

Innan du startar

2. Säkerställ att din smartphone är kopplad till samma WIFI nätverk som 
du vill att IP-Kameran ska anslutas till. 

4. Tryck på (+), och lägg till en IP-Kamera. Väj Skanna QR-Kod. Skanna
    därefter QR koden som är fastklistrad på din IP-Kamera. 

Skanna QR koden som 
�nns på ett klistermärke 
på din IP-Kamera. 

Tryck på + 
ikonen

Tap  to add a camera  

Add Device<

Scan the QR code

Search in LAN

Manually add

Välj “Skanna 
QR kod”

Scan QR Code<

Model: XXX

MAC ID:000000000000
Username(default):admin
Password(default):(blank)
DDNS:XXXXXX.
myfoscam.org
FCC ID:XXXXX
IC:12558A-XX

S/N:FIAI1403000001

UID:XXXXXXXXXXX

FHD Wireless IP Camera

3. Öppna Asgari IPC mobilapp och registrera ett konto om du inte redan
     har ett. I sådana fall loggar du in. 

5. När du hör  kameran säga “Hello”, följer du instruktionerna i appen och
    går vidare. När du kommer till wi� installationen säkerställer du att rätt
    WIFI nätverk är valt. Mobilen måste vara kopplad till samma WIFI vid 
    installationen. Skriv därefter in WIFI lösenordet och gå vidare. 

Vi rekommenderar att ni byter er IP-Kameras lösen till ett lösenord 
som ni inte använder någon annanstans. 

Vi rekommenderar att du uppdaterar IP-Kamerans programvara via 
appen regelbundet. 

Skanna QR-koden nedan och hämta Asgari IPC appen. 

Trådlös WiFi anslutning

1. Stoppa in kameran i strömmen och vänta i cirka 20 sekunder, tills du 
hör: “Ready for wi� kon�guration”. 

Micro SD kortplats

Mikrofon

Strålkastare
LED indikator

Lampsensor

Reset

Strålkastare

Högtalare

Passive Infraröd 
motionssensor

E-post: info@asgariofsweden.se

LAN

Ström

Skruvar

När du hör "Hello” 
trycker du på nästa. 

Bekräfta att enheten
blinkar blått

I have heard “Hello”

Add Device

Next

Power the device on until 
the device voice prompts 
"Hello"

<

Device flashes blue

Add Device

Next

Con�rm that the device is 
in the blue �ashing state

Skriv in WIFI-lösennordet

Wi-Fi connection
The device will added by scanning the QR
code and sound waves.

XXXXX_2.4G 

<

WiFi Password

Con�rm

2.4GHz / 5.0GHz 

6. Håll därefter QR-koden som dyker upp på din mobiltelefon, mot
     IP-Kamerans kameralins. Håll den cirka 10-15cm ifrån, säkerställ även
     att skärmstyrkan på din mobil är på max, och volymen är på högsta. 

Placera QR koden direkt 
framför Kamera Kameran kommer när den är klar

säga  “wi� connecting” 

Håll QR koden framför kameran, säkerställ att ljusstyrkan är på max
på din telefon, samt volym på högsta. Håll mobilens skärm cirka 10-15cm 
ifrån kamerans lins. Du kan även röra skärmen lite om kameran inte
reagerar. 

10~15cm

For WiFi configuration, please point the 
QR code to the camera directly.

WiFi connection<

I have heard the voice prompt 
“WiFi connecting”

Next

3.94~5.9in

Lins

Tips:  Asgari Smartcam har stöd för dual band, 2.4GHz och 
5GHz wi� nätverk. 2.4GHz har längre räckvidd, så oftast rekommenderar 
vi det. Välj ditt nätverk SSID: XXXXX_2.4G eller XXXXX_5G.

Con�rm

WiFi connection

WiFi
XXXXX_1

XXXXX_2

xxxxx_2.4G
xxxxx_5G

7. När kameran har sagt “Wireless connection succeeded” så är wi� 
    anslutningen klar och din IP-kamera installerad trådlöst. Ställ därefter in
    kamerans namn och spara. 

Kameran är nu installerad 
korrekt. 

Set name

Save

 Camera added successfully
 Please set the camera name:

 My Camera

Felsökning: Om Kameran inte gick att installera, 
återställ då kameran genom att hålla in resetknappen i 20 sekunder 
och försök igen. 

Reset Button

Ethernet Kabel

Vädertåligt kapsel 
för Ethernet port
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6 Viktig information

Du skapar även ett konto för själva kontot och appen. Det här kontot 
är alltså inte samma konto som du ger till din ip-kamera vid 
installation. 

Kontouppgifter

Lagring
Din kamera har stöd för lagring via NAS, NVR, Moln, Dropbox och 
Micro SD minneskort (fat32 / exfat). 

Du kan uppgradera din kameras �rmware med vår mobilapp. Kolla 
även nyheterna på www.asgariofsweden.se om det �nns någon 
uppgradering. 

Firmware uppgradering

Säkerställ att du använder korrekt strömadapter

Montera kameran med de medföljande skruvarna

Använd våra produkter i rekommenderad temperatur. 

För att undvika elektroniska problem var god och ha 
kabelanslutningarna helt skyddade och inte under direkt regn.
 
Krympslang eller eltejp bör du alltid använda på kabelanslutningarna 
utomhus då dessa inte är IP klassade. 

Kolla gärna i kamerans logg för att se vilka ip adresser som kopplar upp 
sig mot din kamera. 

Säkerhetstips

Kamerans användaruppgifter

5 Hårdvaruinstallation

Rikta ip-kameran mot önskad plats och installera på plats med fästet 
och medföljande skruvarna. 

OBS!

Säkerställ att regn och vatten inte når IP-kamerans kabelanslutningar. 

4 Andra sätt att komma åt IP-Kameran

CE Certificate statement Website: 
https://www.asgari.com/cecertifikat

www.asgariofsweden.se

Vår hemsida innehåller alltid de senaste manualerna. 

Besök oss på www.asgariofsweden.se och välj “Support”, för att komma till 

manualerna. 

Designed in Sweden by Asgari of Sweden AB

WLAN frekvens: 2412MHz - 2472MHz and 5725MHz - 5850MHz
Max power < 16dBm
Trådlös Standard: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
                                     IEEE802.11a/n/ac (5GHz)
Strömadapter: DC 12V 1.0A 12W

7 Produktspeci�kation

Om du har problem med dina Asgari IP kameror, var god och kontakta 
din återförsäljare. Du når även oss på info@asgariofsweden.se.

VMS är ett verktyg för din dator som inte kräver några plugin. Du kan via 
detta program se dina IP-kameror direkt på datorn. Programmet har stöd 
för upp till 36 IP-kameror samtidigt. 
 
Lägg till IP-Kamera
1. Starta VMS och skapa ett lokalt konto. 
Tryck på  "+" ikonen och välj VMS setup för att lägga till din IP-Kamera. 
Följ därefter instruktionerna. Vi rekommenderar att ni installerar er 
IP-Kamera med mobilappen, och därefter lägger in den i VMS om du vill 
övervaka från datorn.  

8 Tekniska svårigheter

Kamerans användarnamn och lösenord är din bästa säkerhet. 
Säkerställ att du anger ett bra lösenord på din kamera. 

Om du glömt lösenordet kan du återställa din ip-kamera och 
installera om den. 

info@asgariofsweden.se

För bästa placering rekommenderar vi installation på en höjd av 
2.2m, med 30 graders vinkel nedåt. 

VMS Live

9. När du gjort ovan, kan du börja använda din IP-Kamera. 

8. Första gången du försöker gå in i ip-kameran måste du ange 
    användarnamn och lösenord till kameran. Förväxla inte det här med
    dina kontouppgifter som du har när du loggar in på appen. 

Set a new username 
and password

Camera Login

New camera username

Re-enter new camera 
password

New camera password

Tap “      ”  

Foscam_camera
On

Submit

0~90°

0~360°0~90°
0~360°

0~360°

0~360°

2.2m 
(7.22 feet)

30°
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