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Hurtigguide for oppsett av Foscam nettverkskamera










Koble kamera til ditt nettverk/router/switch med en nettverkskabel. Koble til strøm.
Installer programmet ”IPcam tool setup” fra medfølgende CD, eller last ned
programmet fra www.foscam.no. Dette er kun et verktøy som hjelper deg med å
finne kameraet på ditt nettverk.
Start ”IP Camera tool” som nå ligger på skrivebordet ditt.

Du vil få opp en liste over alle Foscam kameraene på ditt nettverk. Dobbeltklikk på
kamera.
Din nettleser åpnes og viser kameraets innloggingsside. Logg inn med
User: admin
Password: <blankt>
Hvis du bruker Internet Explorer som nettleser, klikk på ”ActiveX Mode”. Bruker du
en annen type nettleser klikker du på ”Server Push Mode”. Den nederste knappen
”Mobile Phone” brukes for å logge inn med mobile enheter (iphone/ipad/android)



Hvis du bruker Internet Explorer vil du få opp en gul linje med denne meldingen
første gang:



Klikk på meldingen og godta installasjon av Activex modulen, du blir deretter bedt om
å logge inn på nytt.
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Du kan nå se live video fra kamera, ta opp video, og gjøre ønskede innstillinger etc. Hold
musepeker over de forskjellige funksjonene og knappene for å få opp hjelpetekst.
Det er enkelte funksjoner i webgrensesnittet som kun støttes hvis du bruker Internet
Explorer. Menyene på dette bildet kan derfor se litt annerledes ut hvis man bruker andre
nettlesere.

© www.foscam.no

Endre passord
Det første som bør gjøres er å endre passordet som brukes for å logge på kamera.




Logg på kamera og velg ”Device Management”
Velg ”User Settings”
Legg inn ønsket brukenavn og passord og klikk ”Submit” for å lagre

For å logge på kamera med mobile enheter




Åpne nettleser på ipad/telefon
Start ”IP camera tool” på pc for å finne kameraets adresse
Skriv inn adressen i nettleserens adressefelt

Man kan også bruke Apps til iPad/iPhone/android. Det finnes mange tilgjengelige gratis Apps
som kan brukes. Vi anbefaler:
http://eggmantechnologies.com/foscam.html
(iPhone)
http://itunes.apple.com/en/app/baby-monitor-for-ip-camera/id511651356 (iPhone)
http://tinycammonitor.com/ (Android)
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Oppsett av wlan/trådløst nettverk



Logg på kamera og velg ”Device Management”
Velg ”Wireless LAN Settings”








Klikk ”Scan”
Velg ditt wlan i listen. Ssid og krypterings type settes automatisk, ikke endre disse
Skriv kun inn wlan passord under ”Share Key” og klikk ”Submit”
Fjern nettverkskabel fra kamera
Kamera restarter og kobler seg til wlan
Lukk nettleseren og bruk ”IP Camera Tool” til å finne kameraet på nytt

Det er under oppstart at kameraet avgjør om det skal bruke wlan eller nettverkskabel.
Hvis nettverkskabel står i ved oppstart, vil ikke kamera forsøke å koble seg på wlan. Kamera
må da startes på nytt uten nettverkskabel for å koble til wlan. Restarting av kamera kan
gjøres fra menyen(reboot device), eller ved å dra ut strømledning, vente 5 sekunder, og
sette i strømledning igjen.

Oppsett av automatisk bevegelsesdeteksjon



Logg på kamera og velg ” Device Management” for å komme til innstillinger
Velg ”Alarm Service Settings”
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Sett kryss ved ”Motion detection alarmed”
Velg følsomheten ”Motion Detect Sensibility”. 1=lav følsomhet. 10=høy følsomhet
Klikk ”Submit” og deretter ”Back” for å gå tilbake til hovedsiden for å se video
Så lenge din pc er logget inn på kameraet, vil den ta opp og lagre videofiler på din
harddisk når det oppdager bevegelse

Man må prøve seg litt frem til hva som er mest passende innstilling for følsomhet. Kamera
baserer seg på endringer i bildet for å detektere bevegelse, så man vil aldri kunne utelukke
”falske” alarmer helt. Spesielt utendørs der det er vind og skygger som beveger seg etc. vil
det være falske alarmer.
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Sending av bilder på mail
Hvis man i tillegg ønsker at kamera skal sende bilder på mail ved bevegelse, kryss av ved
”Send Mail on alarm”. En fordel med dette er at kamera selv sender bilder til en mailadresse
uten at pc behøver å stå på. Men man får da tilsendt bilder på mail ved deteksjon av
bevegelse.
For at sending av bilder på mail skal fungere må man sette opp avsender og mottager
mailadresse, samt din internettleverandørs SMTP adresse.



Logg på kamera og velg ”Device Management” for å komme til innstillinger
Velg Mail Service Settings”





”Sender” er en fiktiv mailadresse som du selv velger for å identifisere ditt kamera
”Receiver 1” er mailadressen som du ønsker at kamera skal sende bildene til
”SMTP server” adressen finner du på din internettleverandørs hjemmesider. Dette er
den samme adressen som brukes under oppsettet av mail programmer etc.

Det anbefales å sette opp kamera til å sende bilder til en egen dedikert mailkonto, slik at
man lettere kan skille mail fra kamera fra andre avsendere.
PS: Det finnes tilbydere av gratis webbaserte mailkontoer som er godt egnet til dette
formålet.
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Hvordan gjøre kamera tilgjengelig fra internett
De fleste internett routere/adsl-bokser er satt opp til å tillate all trafikk ut mot internett,
men sperrer all trafikk som kommer inn. Det vil si at kamera kan sende bilder ut på mail uten
å gjøre endringer i router, men hvis man ønsker å koble seg til kamera fra utsiden for å se
video så må man tillate dette.
Det er to måter å gjøre dette på. Automatisk ved hjelp av ”UPnP”, eller manuelt med
NAT/PortForwarding.





Når kamera gjøres tilgjengelig fra internett anbefales det å sette passord på
brukerkonto. Dette gjøres under ”User Settings”
Deretter bør kameraets port endres. Dette gjøres under ”Basic Network Settings”.
Velg en port mellom 2000 og 40000. Hvis du har flere kameraer må alle settes opp
med forskjellig port

Du må fra nå av angi port nummeret bak IP adressen for å logge på kamera. For
eksempel http://192.168.0.50:9999. Evt. bare bruk ”IP camera tool” for å finne
kameraet på nettverket.

Alternativ 1 - Bruke UPnP for å gjøre kamera tilgjengelig fra internett
UPnP er en funksjon som støttes av de fleste routere, men det kan hende den må
aktiveres først. Se din routers manual for hvordan dette gjøres.


Gå inn på ”UPnP Settings”, kryss av som vist her




Klikk ”Submit”. Kameraet starter på nytt
Under ”Device Info” kan du sjekke at UPnP lykkes

Alternativ 2 – Sette opp router manuelt for å gjøre kamera tilgjengelig fra internett
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Funksjonen kalles ofte ”NAT” eller ”Port Forwarding”, og gjøres i routerens
webgrensesnitt. Dersom routeren er levert av din internettleverandør, så har de ofte
en veiledning for dette på sine websider. Mange leverandører kan også gjøre denne
endringen for deg.
Dette er generell nettverksadministrasjon, og fremgangsmåten er den samme som
for alt annet nettverksutstyr man ønsker å gjøre tilgjengelig fra internett.
For å få tilgang til din router, kan ofte denne fremgangsmåten brukes:




Klikk Start-Kjør, skriv inn kommandoen CMD
Du får opp et kommandovindu. Skriv kommandoen IPCONFIG
Du får da opp noe slikt




Du skal se etter ”Standard gateway” adressen. Dette er adressen til din router.
Åpne en nettleser og skriv inn Gateway adressen i adressefeltet. (i dette tilfellet
192.168.0.1)
Du kommer til routerens innloggingsside og trenger et brukernavn og passord for
å komme videre. Dette får du av din internettleverandør hvis de har levert
routeren, eller det står i routerens instruksjonsbok. Hvis du aldri har endret dette
passordet, så er brukernavn ofte ”admin”, passordet er ”admin”, ”password”,
”1234” eller blankt.



Fremgangsmåten er ofte selvforklarende, men dette avhenger av router typen, så her
må man evt. lese bruksanvisningen.
Målet er å forklare routeren at innkommende trafikk på for eksempel port 9999
skal videresendes til kameraets interne IP adresse. Kameraets interne IP adresse er
den som vises i adressefeltet i nettleser når du logger inn på kamera.
Eksempel på oppsett av NAT/Port Forwarding på en Linksys router:

Kamera er nå tilgjengelig fra internett. Hittil har du brukt kameraets interne IP adresse. Fra
internett må du bruke din internett adresse. Kamera har en egen DNS adresse som
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automatisk oppdateres slik at den alltid peker til din internett IP adresse. Denne funksjonen
må aktiveres.



Velg ”DDNS Service Settings”
Kryss av ved ”Enable”, deretter klikk ”Submit”

 Velg ”Device status”
 Her vises den eksterne DNS adressen som du skal bruke for å få tilgang til kamera fra
internett.
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Illustrasjon av nettverksoppsett
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Montering av utendørs kamera
Utendørs kamera har en ca.70cm fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på
enden. Disse kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør. Dette gjøres ofte ved å skjule
kontakter oppunder takutstikk, trekke kabel gjennom vegg, eller montere kontaktene i en
vanntett boks.

Forutsatt at kamera monteres riktig, tåler de det meste av vær og vind. Kameraene er testet
i temperaturer ned til -20°c i Norge uten problemer. Det som er viktig med alt utendørs
elektrisk utstyr, spesielt ved store temperatursvingninger, er å sjekke at ikke fuktighet
slipper inn pga defekte pakninger. Se neste side for mer informasjon om dette.
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Kontroll av Foscam utendørs kamera
Luftfuktigheten i kamerahuset kan variere avhengig av om det har vært åpnet, defekte
pakninger og av luftfuktigheten i produksjonsmiljø da kamera ble produsert. Ved store
temperaturforandringer kan luftfuktighet i kamerahus forårsake kondens/dugg på innsiden
av glasset foran kameralinse.
Dersom dette oppstår må kamerahus luftes slik at det tilpasses det miljøet det skal stå i.
Luftfuktigheten i Norge er lav på kalde årstider, og lufting av kamerahus behøver derfor
sjelden å gjøres mer enn en gang.
For å lufte kamera åpnes kamerahus som vist nedenfor. La deretter kamera ligge åpent noen
timer innendørs. Unngå å ta på kameralinse og innsiden av glasset, da fingeravtrykk kan
påvirke bildekvaliteten. Når kamerahuset monteres sammen igjen er det viktig at gjenger og
pakning er rene og å skru fronten godt til. Bruk gjerne litt olje for å smøre pakning.
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CE Deklarasjon
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For ytterligere informasjon om kameraets bruk og innstillinger,
henvises det til brukermanual som følger med på kameraets
vedlagte CD.

Brukermanualer kan også lastes ned fra

www.foscam.no
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