Snabbmanual MiP Cam Elnätskamera NKIP101LS & NKIP300LS
Packa upp & kontrollera innehåll:

Kamera m lamphållare/ kabel alt väggfäste/ skruv, LAN RJ45adapter, Eng snabb manual, program CD
Notera kamerans ”Device ID & PW nr” (se etikett) som matas in i App / program för IMT (Internet Moln Teknologi)

-

Skruva i Lampkameran i bifogad lamphållaren alternativt i ett befintligt E27 lamputtag.
Sätt i kontakten i närmsta eluttag (slå på ström till lampa) Se att lysdioder runt linsen lyser svagt.
Sätt i LAN adapter i närmsta eluttag nära Routern/ bredbandet ( lampa tänds på LAN adapter)
anslut nätverkskabeln från LAN adapter till ett ledigt uttag på din Router ( LAN1,2…..)
Obs! se till att kamera & LAN RJ45 adaptern är anslutna i samma elfas om man har ett 3fas elnät.

-

Ladda ner Appen från App store/ market m.fl (iPhone/ Android / Nokia / Symbian / Win) sök
”P2P IP Cam_Lite”(Ej H264) Installera. Fyll i namn, Device ID & Password ev. eget ID & PW,spara.
Koppla upp dig mot din kamera, klicka på kameraikonen KLART, nu kommer bilder snart .
Du kan även spara bilder med Appen, ( klicka på kameraikonen) bilder sparas i en egen mapp.

-

-

Se lokalt i din PC eller via Internet
Sätt i program CD:n i din PC ( startar aut. alt klicka på ”startup.html” i innehåll )
Starta installationen genom att välja språk ENG.+ ”Install Software” Klicka Next, Next, install
Kryssa i om du vill att Adobe manualen skall visas automatiskt . klicka Finish
En IP Cam ikon läggs på skrivbordet Dubbelklicka på den, programmet startar
Klicka på ett kamera nr i lista sen Add one Device ikonen + Lägg in Device ID samt PW enligt
kamera etiketten. (Alternativt tryck på Search som hittar kameror automatiskt i det LOKALA
nätverket.) Lägg in eget namn & password. Klicka på Start all Cameras ikonen. KLART
nu skall bilder visas 15-25 bilder/s. Gör samma sak med program cd:n på distans PC.
KLART nu skall bilder visas via Internet med 5-15b/s eller via vår server 0,5-5 b/s.
OBS! Se bästa bild genom att justera bildupplösningen till 640x480 samt ”Highest quality”.
Gå ner i upplösning & kvalité och systemet blir snabbare dvs fler bilder per sekund (b/s).

Nu är det bara att använda. Integritet! Enkelt - Slå på & av systemet med en strömbrytare.
-

Du kan även titta utan programvara via alla Web Browsers om du utnyttjar IMT. Surfa in till
www.allmycloud.com Registrera dig med mejl adress & PW, godkänn, Logga in igen och gå till
Settings fyll kamera Device ID&PW / eget namn & PW välj bild storlek ( helbild för mobil) Spara.
Gå till LiveView välj kamera nr, KLART nu skall bild visas.

-

Med PC programmet kan du spela in still/ rörliga bilder manuellt alt. automatiskt dygnet runt vid
rörelse i bilden ( justerbar känslighet) Gör det på plats / via Internet. Schemalagd inspelning & mejl
larm finns även att tillgå (sköts från lokal PC m program som då måste vara konstant på)

-

För att göra dessa inställningar klicka på Pennikonen eller Hö klicka på kamerabild,välj Edit device
+ Alarm setting fyll i Enable Alarm (för att aktivera funktionen), Full time alerted (aktiverad dygnet
runt), Motion detection ( för rörelsestyrd inspelning (i bild)) ställ känslighet i Settings. Fyll i Alarm
methods (vad som skall göras vid rörelse i bilden) Alarm sound för lokalt larmljud från dator, Snap
shoot/ Recording (stillbild alt rörliga bilder sparas) Send E-Mail (om mejl skall skickas, se larm
nedan ) eller välj Schedule alert (schema lagd inspelning ) Fyll i vilka dagar, start/ stopp tid, hur
inspelning/ vad som skall ske vid larm enl. ovan.

-

Med programmet kan du även få larm via mejl vid rörelse framför kameran för att direkt gå till
kameror och se vad som händer just nu eller titta på inspelat (på lokal / distans PC)
Fyll i uppgifter på Settings E-Mail title ( mejl ämne t.ex. Bildlarm) E-mail content ( text innehåll
t.ex adress, vad att göra osv.) POP/SMTP email server ( utgående mejl server) Send to E-mail
address (mottagande mejladress) Account (konto) Password (lösen) se vidare ditt mejl konto/
ring support alt. ev. bifogade uppgifter. Testa att mejlen funkar med Test knappen
( OBS! Inte alla mejlservrar är kompatibla, teckna / använd gratis mejl t.ex. GMX.COM)

För mer information se manual i program under ” i ” ikonen / www.mipcam.se
För svensk komplett manual mejla till support@mipcam.se

