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Oplysninger om regulering 

EU-overensstemmelseserklæ ring 

Dette produkt og - hvis det er relevant - det 

medfølgende tilbehør, er mæ rket med "CE" og 

opfylder derfor de gæ ldende harmoniserede 

europæ iske standarder, der er anført under Lavspæ ndingsdirektivet 

2006/95/Ef, EMC-direktivet 2004/108/EF, og RoHS-direktivet 

2011/65/EU. 

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er 

mæ rket med dette symbol, kan ikke bortskaffes 

som sammen med almindeligt husholdningsaffald i 

Europa. For at sikre korrekt genbrug, bedes du 

indlevere dette produkt hos den lokale forhandler, 

hvis du køber nyt og tilsvarende udstyr eller aflever det på dertil 

indrettede indsamlingssteder. For mere information, se: 

www.recyclethis.info. 
2006/66/EF (Batteridirektivet): Dette produkt 

indeholder et batteri som ikke kan bortskaffes 

sammen med almindeligt husholdningsaffald i 

Europa. Se  produtdokumentationen for specifikke 

oplysninger om batteriet. Batteriet er forsynet med 

indgraverede symboler for hvad batteriet indeholder: kadmium (Cd), 

bly (Pb) og kviksølv (Hg). For at sikre korrekt genbrug, bedes du 

indlevere batteriaffald hos den lokale forhandler eller aflever det på 

dertil indrettede indsamlingssteder. For mere information, se: 

www.recyclethis.info 

 

http://www.recyclethis.info/
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Af sikkerhedshensyn, bedes du læ se kapitlet Sikkerhedsinstruktioner 

i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom. 
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 Beskrivelse af kameraet 1

   

 

Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 

1 Objektiv 7 10M/100M selfadapterende 

Ethernet-græ nseflade og 

PoE 

2 PIR(Passiv 

infrarød) sensor 

8 WPS (WiFi beskyttet 

opsæ tning)/Resetknap 

3 Mikrofon 9 Alarmindgangsgræ nseflade 

4 Indikatorer 10 Jordforbindelse 

5 IR-LED 11 Alarmudgangsgræ nseflade 

6 Slot til SD-kort 12 Strømforsyningsgræ nseflade 

(12 VDC) 
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 Installation 2

Fremgangsmåde: 

 Åbn låget på monteringsbasen på beslaget.  1.

 Bor skruehullerne ifølge boreskabelonen. 2.

 Monter beslaget i loftet ved hjæ lp af 3 skruer. 3.

 Installér monteringsbasis, og fastgør kameraet på beslaget. 4.

 Juster overvågningsvinklen: Løsn knappen for at justere 5.

panorerings- og hæ ldningspositionen. Fastspæ nd knappen, når du 

har justeret kameraet i den ønskede vinkel. 

    
        Boreskabelon               Monter beslaget 

   

     Installer låget og kameraet     Juster kameraet 

Drill Template
Screw hole All: for Mounting Base

Knob
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 Opsæ tning af netvæ rkskameraet via 3
et LAN 

Formål: 

Netvæ rkskameraet skal tilsluttes i samme subnet som din pc for at 

kunne se og konfigurere kameraet via et LAN (lokalnet). Derefter skal 

SADP-softwaren installeres for at søge og æ ndre netvæ rkskameraets 

IP-adresse. 

 Figuren nedenfor viser kabeltilslutningen mellem 

netvæ rkskameraet og pc én: 

 

 Ledningsføring i LAN Figure 3-1

 Indstil kameraets IP-adresse for at kunne få adgang til den via 

LAN. 

Fremgangsmåde: 

1. Installér SADP, et softwaretool til automatisk detektering af 

netvæ rkskameraet i lokalnettet, som vist i Figure 3-2. 

2. Æ ndr IP-adressen og subnetmasken til samme subnet som i din 

pc. 

Se følgende anvisninger for at indstille IP-adressen ved hjæ lp af 

SADP-softwaren: 
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 Search active devices online (Søg aktive enheder online) 

Når SADP-softwaren er startet, søger den automatisk efter 

online enheder hvert 15. sekund fra det subnet, hvor din 

computer er placeret. 

 

 Search Online Devices (Søg online enheder) Figure 3-2

 Modify device information (Æ ndr information om enhed) 

Fremgangsmåde: 

1). Væ lg den enhed, som skal æ ndres i listen over enheder, som 

er vist i Figure 3-3. Netvæ rksparametrene for enheden vises 

i ruden Modify Network Parameters (Æ ndr 

netvæ rksparametre) i højre side. 
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2). Redigér netvæ rksparametre, som kan æ ndres, fx IP-adresse 

og portnummer. 

3). Indtast adgangskoden til administratorkontoen for enheden 

i feltet Password (Adgangskode), og klik på  Save (Gem) for 

at gemme æ ndringerne. 

 

 Væ lge en enhed Figure 3-3

3. Indtast netvæ rkskameraets IP-adresse i webbrowserens 

adressefelt for at se live video. 

 

 Standardvæ rdien for IP-adressen er “192.0.0.64”. Standard 

brugernavnet er “admin” og adgangskoden er “12345”. 

 For at få adgang til netvæ rkskameraet fra andre subnet, skal du 

indstille netvæ rkskameraets gateway, når du har logget ind. 
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 Adgang via en webbrowser 4

Fremgangsmåde: 

1. Åbn webbrowseren. 

2. Indtast netvæ rkskameraets IP-adresse i browserens adressefelt, 

og tryk dernæ st på Enter for at gå til dialogboksen for login. 

3. Hvis du ikke kan få adgang til kameraet via webbrowseren, skal 

du gentage trinnene i kapitel 3. 

4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. 

5. Klik på Login. 

 

 Dialogboksen for login Figure 4-1

6. Installér plug-in programmet, når browseren opfordrer dig til 

det. Hent plug-in programmet, start opsæ tningen, og luk 

browseren, før du klikker på  “Next” (Næste). 
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 Hent plug-in Figure 4-2

 

 Installér plug-in Figure 4-3

7. Genstart webbrowseren, når plug-in programmet er installeret, 

og gentag trin 2-4 for at logge ind. 

8. Kameraet er brugsklart. 
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