Installationsguide
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a) Anslut kameran till ström där det finns
bra wifi-uppkoppling.

= FULL WIFI TÄCKNING
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a) Gå till inställningar i din mobil. Anslut din mobil
till kamerans egna wifi. Nätverkets namn är HD följt
av 6 tecken:
HD-……
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a) Öppna appen:
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a) Välj kameran som dyker upp
a) ”System Name”= Namnge din kamera.

b) Gå vidare med ”Join” (endast Iphone ).

b) ”Security Code”.= Skriv in 123456

b) Välj OK för att tillåta notifieringar (endast Iphone)

Exempel:

Exempel Iphone:

c) Välj ”Save”.

ExempelAndroid:

c) Inne i appen, välj:
d) Välj ”Search”:
Kameran behöver 45 s för att starta
b) Nätverkets lösenord är: 12345678

!

b) Hämta appen FarmCam från Appstore/Google Play
Du är nu ansluten till kameran genom
dess egna wifi-nätverk. Nästa steg är att
ansluta kameran till Internet för att kunna
använda den var du än är:

=12345678
farmCam
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a) Välj ”Advanced”:
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a) Scrolla ner och välj ”WiFi” / ”WiFi Setting”

Exempel Iphone:

a) Välj ”Kamerainställningar”:
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a) Vänta 90 sekunder för att låta din
FarmCam IP2 ansluta till ditt nätverk.
Detta meddelande visas under tiden:

Exempel Android:

b) Välj ”Inställningar”:
b) ”Admin password” är: 123456

b) Välj ditt ordinarie wifi nätverk:

10

a) Nästan klar !
Tryck på kamerabilden:

Lämna inte appen under denna tid.
b) Lämna inställningar genom att välja ”Save”:

b) Välj ”OK” när detta
meddelande visas:
välj ”OK”:
c) Skapa din egen security code
och skriv in det en gång till för
att bekräfta:
Exempel: farmcam
Anteckna din security code:
.......................................

= 123456
c) Skapa ditt egna lösenord. Exempel: farmcam

Anteckna ditt lösenord:

c) Lämna ”Kamerainställningar” genom att välja:

c) Skriv in wifi nätverkets lösenord

d) Tryck ännu en gång på
kamerabilden
DU ÄR KLAR!

Registrera din FarmCam IP2
och få 3 års garanti.
Gå till: www.luda.farm/warranty-register/

!

INKLUDERAT I BOXEN

TILLBEHÖR
För att maximera räckvidden är det
viktigt att se till att det är så fri sikt
som möjligt mellan kamera och
router. Vid längre avstånd finns
antennkabel och antenn (tillbehör)
som monteras på utsidan av
stallväggen för att uppnå maximal räckvidd.

		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Camera (art. no. 1075)

Camera stand (art. no. 7009)

Camera antenna 3 dBi (art. no. 321ANT)

Power adapter (art. no. 6044)
18 m kabel med antenn 7dBi (5041)

9 m kabel med antenn 5dBi (5040)

Finns att köpa på www.luda.farm

Micro USB to RJ45/Ethernet (art. no. 5028)

WIFI REPEATER
Många kunder frågar om olika sätt att utöka räckvidden på sitt
wifi-nätverk. Vi kan rekommendera TP-LINK WA850RE vilken
vi anser vara en lättanvänd plug-n-play wifi repeater och som
finns i de flesta elektronikbutiker.

Female to female RJ45 (art. no. 5029)

Systemtyp: 2,4 GHz trådlös sändare
Kamerans artikelnr 1075
Användningsfrekvens:
2 400-2 483,5 MHz
Användningstemperatur:
–20°C +50°C
Antenn:
3 dBi dipol
IP-klassificering:
IP66
Minimumbelysning:
1-8 lux
Intervall för night vision:
8-10 meter
Visningsvinkel:
85 ° horisontell, 45 ° vertikal
Bildupplösning:
1920x1080p
Bildhastighet:
upp till 30 bps
Lokalt utrymme:
mikro-SD-kort, max 128 Gb (medföljer ej)
Strömadapter:
100-240 V
Ström till kameran:

5V DC 1.5A

Få ett meddelande om kameran förlorar sin strömförsörjning eller internetanslutning
Visa flera live-kamerabilder samtidigt
Slå på/av rörelsedetektering när det passar dig
Slå strömmen på/av när kameran upptäcker rörelse
(Fjärrstyrd GSM-strömbrytare, säljs som tillbehör )

Komma igång med My.Luda.Farm:
DATOR:
Gå till http://my.luda.farm

Nätverk och enheter som stöds:
iOS:
iPhone 4S / iPad Mini / iPad 2 med iOS 7.0 eller senare
Android:
Android 4.4X eller senare
Hårdvaruprocessor:
1,5 GHz dual core eller senare
Internminne:
1 GB eller mer
Skärm:
960 x 540 pixlar eller fler
Simultana visningar:
3 samtidiga sessioner
Trådlös specifikation:
IEEE 802.11 b/g/n
Säkerhet:
WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128-bit AES)

1. Skapa ett gratiskonto och följ anvisningarna för att sätta upp “din gård”
2. Klicka på +
3. Välj Add

Lyser den röda LED-lampan på kameran?

Nej

Kontrollera kamerans strömkabel och kontakt
2.

Lyser den gröna LED-lampan på kameran?

Fast

Kameran och routern
är anslutna med
kabel

Disconnect the
cable and wait
for green flashing
led and follow the
installation guide

Blinkande

Kameran är i
hotspot-läge

Gå till inställningarna
för Wi-Fi i telefonen,
anslut till kamerans
Wi-Fi-nätverk (HDxxxxxx) och följ
installationsguiden

och skriv in detaljerna för din kamera

För optimal visning, se till att ditt kameranätverk har en uppladdningshastighet på minst 1,5 Mbit/s (använd gratistestet på
http://www.netmeter.eu)

FAQ

INSTALLATIONSRÅD

Ja

och välj FarmCam IP2

4. Klicka på din kamera och vänta ca 10 sekunder tills kamerabilden visas

Installation kit for the camera stand

Observera att detta är en tredjeparts
produkt som inte säljs av Luda.Farm

1.

SMARTPHONE: Gå till Appstore/Google Play
och ladda ner appen ”My.Luda.Farm”

Nej

Ingen
kommunikation.
Vänta 1 minut och
kontrollera igen.
Lyser den fortfarande
inte? Slå av och på
kameran. Om det
inte hjälper, återställ
kameran.

Tryck på knappen
på strömsladden
tills den röda LEDlampan börjar blinka.
Ge kameran ca en
minut att starta
upp. Börja om med
installationen

3. Kontrollera att routern har internetanslutning.
4. Kontrollera att din telefon har internetanslutning.
5. Kameran fungerar inte trådlöst
Återanslut kabeln och säkerställ att SSID och lösenord är
korrekta. Notera att ingen bekräftelse ges.

6. Kameran ansluter inte
Dra ut strömkontakten och sätt in den igen. Vänta 2 minuter
och försök att ansluta igen.

1.Kan någon se min kamera?
Nej. De måste i så fall vara inloggade på ditt nätverk eller ha
DID och lösenord till din kamera.

7. Jag har glömt mitt kameralösenord
Återställ kameran genom att trycka på och hålla in knappen
på kabeln i 5-10 sekunder. Notera att kameran måste anslutas
till Wi-Fi-nätverket igen.

2.Varför är det ett kugghjul, en papperskorg och en list
över min bild?
Du har gått in i inställningsmenyn. Klicka på
inställningsknappen (andra från vänster längst ned) för att
växla inställningsmenyn på och av.

8. Kameran har kopplats från
Tryck på återanslut och vänta tills kameran är online
9. Mitt Wi-Fi-nätverk är dåligt
Besök https://luda.farm/support/how-to-install-my-wirelesscamera/ för mer detaljerade råd om hur du får bästa möjliga
Wi-Fi-signal.
10. Hur testar jag prestandan hos mitt Wi-Fi med hjälp av
min smartphone?
Android: Wifi Analyzer
Appstore: Speedsmart Speed Test WiFi & Mobile Network Test
11. Jag kan inte använda kameran trådlöst
Använd den medföljande kameran och honkontakten. Anslut
med din egen internetkabel ansluten till routern
12. Bilden är svartvit
Använd mer ljus i kameraområdet då kamerans IR-ljus
aktiveras i mörka förhållanden, vilket gör bilden svartvit.
13. Fler frågor?
Du är alltid välkommen att besöka vår webbplats www.luda.
farm eller att kontakta din lokala återförsäljare.

Komplett installationsmanual:
http://support.luda.farm/

!

3. Bilden är fryst när jag är i huvudfönstret.
Ja. Bilden uppdateras endast när du väljer kameran. Klicka på
bilden så får du live-video.
4. Kan jag ansluta flera kameror till min telefon?
Ja. Lägg bara till en annan kamera genom att trycka på
knappen längst till vänster på huvudfönstret.
5. Är signalen från kameran krypterad?
Ja.
6. Är kameran vattenresistent?
Ja. Den är IP66-klassad, vilket innebär att den är väl skyddad
och kan placeras utomhus och till och med spolas av med
slang.
7. Kan jag höra ljud från kameran?
Ja. Tryck bara på högtalarsymbolen (andra från vänster) i livevideoläget.
8. Kan jag spara bilder från kameran i min telefon?
Ja. Tryck bara på kamerabildsymbolen (längst till vänster) i
live-videoläget.
9. Kan jag spara en video från kameran i min telefon?
Nej, men du kan spara en video på kamerans SD-kort, förutsatt
att det finns installerat. Tryck på den röda inspelningsknappen
(tredje från vänster) i live-videoläget.
10. Fler frågor?

Du är alltid välkommen att besöka vår webbplats www.luda.farm
eller att kontakta din lokala återförsäljare.

•
•
•

Se kameraflöden från din FarmCam IP2
Övervaka dina dieseltankar med Luda.Dieselsensorn och förhindra stöld och otillåten
användning.
Slå på och av strömmen till dina elektriska
apparater med Luda.SmartPlug och ta
emot varningar baserade på strömstyrka eller
temperatur.

•
•

Övervaka dina stängsel med Luda.Fence och ta
emot larm när strömmen är bruten eller gräset
behöver röjas.
Följ din dieselförbrukning, strömförbrukning,
klimatförhållanden och volttalet i dina
stängsel med hjälp av enkla diagram och
månadsrapporter.

Gå till www.my.luda.farm och skapa ett konto.

