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Forord
Tak fordi du valgte at købe kamera hos Miraca.
Det er målet at denne guide skal hjælpe dig god i gang med at benytte kameraet.
Opsætningen af kameraer kan af og til virke vanskeligt, og skulle du køre helt fast
under vejs, så skriv endelig til os på support.miraca.dk.

God fornøjelse med dit kamera.
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Generelt om opsætning af kameraer
Den grundlæggende idé ved opsætningen af kameraer er, at få lært kameraet dit
trådløse netværk at kende. – Dette er dog ikke muligt uden først at forbinde
kameraet til dit netværk med et kamel, for derigennem at få adgang til kameraet, så
du kan give det oplysningerne der skal til. For at det kan forbinde til dit trådløse
netværk.
Derfor følger der et kabel med ordre der indeholder kameraer fra Miraca, så du har
hvad du skal bruge for at komme i gang.
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Forbind kameraet til router og til strøm

Det er selvfølgelig forskelligt hvordan routere ser men oftest vil der være fire
’Ethernet’ porte, eller netværksporte. Det er en af disse kameraet skal forbindes til.
Som oftest vil det være ligegyldigt hvilken en du bruger.
Herefter skal netværkskablet forbindes til netværksporten i kameraet.

Det er lidt forskelligt fra kamera til kamera hvor netværkskablet skal placeres. Men
stikket er let genkendeligt.

Når kameraet er forbundet til netværket med kabel, skal du sætte strøm til
kameraet.
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Forbind med kontrol app til HA-8203 og HA-8403
Opsætningen af hhv. HA-8203 og HA-8403 kameraerne kan udføres med en app på
telefonen. Hent og installer appen SmartSecurity.
iOS

Android

I appen skal du oprette en konto med din egen email-adresse og et selvvalgt
kodeord. Et kamera kan kun administreres af én konto i appen.
Når du har oprettet en konto i appen, kan du scanne QR-koden på kameraet, ved at
trykke på det lille + øverst til højre i appen. På den måde tilføjer du kameraet til din
konto i appen.
Du kan nu trykke på kameraet, og i ’Settings’ øverst til højre kan dy trykke på ’WIFI
settings’. Her kan du angive navnet på dit trådløse netværk, og koden til det.

Når du har angivet disse, vil kameraet forbinde til dit trådløse netværk.

6

Version 5

Forbind med Internet Explorer HA-8501, HA-8203
og HA-8403
At forbinde et kamera til det trådløse netværk via Internet Explorer kan være lidt
mere kompliceret end via kontrol appen. Men det kan være nødvendigt.
Den sværeste øvelse er, at finde ud af hvilken IP-adresse kameraet har fået på dit
netværk, herefter er der ikke problemer med at forbinde via Internet Explorer.
Det er forskelligt fra router til router hvordan man finder ud af, hvilket udstyr der
har hvilken IP-adresse. Hvis du er i tvivl, så kan din internet-udbyder fortælle dig
hvordan du gør.
Når du har fået fat i kameraets IP-adresse skal du gøre følgende:
Start Internet Explorer.
Skriv IP-adressen på kameraet i adresselinjen.
Klik på dette link, og installer ActiveX komponenten:

Når installationen er færdig, skal du opfriske siden.
Du bliver nu præsenteret for en blå skærm. Tryk på dette ikon i øverste venstre
hjørne:
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I login-dialogen skriver du admin i det øverste felt, og ikke noget i det nederste felt.

Tryk nu på OK
I det popup vindue der kommer frem, vælger du ’Set network’

I det efterfølgende vindue klikker du på ’Set WIFI’. Under 2G indtaster du dit WIFI
navn, og kode. Herefter trykker du først på ’Save’ og så på ’Update’

Tag nu netværks-kablet fra kameraet. Tag strømmen fra, og tæt strømmen til igen.
Kameraet forbinder nu til dit trådløse netværk.
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Indstil tiden i kameraet
For at indstille tiden i kameraet, skal du forbinde til kameraet via InternetExplorer.
(Se i afsnittet Forbind med Internet Explorer HA-8501, HA-8203 og HA-8403
hvordan man forbinder til kameraet med InternetEsplorer).
Her skal du klikke på menu-knappen:

Vælg i menuen ’Set system’:

I det nye vindue der kommer frem, skal du klikke på knappen ’Time Tick’:
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Du får nu følgende vindue:

Indstil som vist. For at have dansk tid på kameraet.
Tryk på ’Save’ og derefter på ’Update’ – Der kommen nu en dialogboks op. Tryk ’Ok’
– Tiden på kameraet er nu opdateret.
Og luk nu vinduet.
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