
Installation och start 
Wi-Fi kamerasystem

Dimensioner

Kamera

1 - Grundläggande

2- Koppla in NVR

3 - Anslut med GGM VIEW

4A - Montera kameror

Innan du påbörjar installationen ska batterierna monteras i kamerorna. 

Anm: Batterierna levereras full-laddade och kan användas direkt.

Förbered kamerorna

Montera en antenn på varje kamera. Fäst antennen ordentligt 

med skruvringen

Dra bort skyddstejpen som täcker batterikontakterna. Tryck i 

batteriet ordentligt i kamerans bas tills det "klickar".

Anslut NVR:en till en router med 

nätverkskabel / patchkabel

Anslut NVR:en till elnätet med 

medföljande strömadapter.

1. Ladda ner och installera den kostnadsfria appen GGM VIEW från App Store eller 

Google Play Store och starta den.

Koppla upp dig till systemet med appen GGM VIEW

2. Tryck på symbolen       , sedan på "Device List" och på     . Scanna QR-koden på 

NVR:en.

3.  NVR:ens ID-nummer är nu ifyllt (RSV...)

4.  "Media Port" ska vara: 9000

5.  Default är "User Name": admin

6.  Default är "Password": <tomt>

7.  Tryck på "Save"

8.  Fyll i önskat namn på anläggningen under 

"Device Name"

8. Kamerorna kommer att dyka upp på appens livebild-sida. 

Tryck på      för att starta live-video om kamerorna är i standby-läge.

Montera kamerorna enligt nedan. Läs gärna igenom punkt 4A, 

installationstips, för att välja lämpliga platser för kamerorna.

Montering av kamera
1. Använd monteringsplattan som mall för skruvhålen.

2. Skruva fast monteringsplattan ordentligt. Använd plugg om 

det behövs.

3. Fäst kameran mot monteringsplattan. De båda klackarna 

på kamerans bas passar i spåren på monteringsplattan.

4. Passa in och skruva i lås-skruven genom kamerans bas i 

monteringsplattan.

5. VALFRITT: Man kan säkra batteriet i kamerans bas 

genom att dra fast lås-skruven som sitter i botten. Detta 

medför att skruven måste lossas igen då batteriet tas in 

för laddning.

6. Justera kamerans vinkel

Använd medföljande insexnyckel 

och lossa alla skruvar på bilden. 

Justera enligt önskemål och dra 

sedan åt skruvarna igen

Kamerans 
vridning

Kamerans 
vinkel

Armens
vridning



forts. 4A - Montera kameror

4B - Installationstips

Optimera rörelsedetektering

Ladda batteri

7. Medföljande sladdhållare kan användas om kameran ska ha ström-matning för 
kontinuerlig inspelning

Strömkabel
till batteriet

När kameran automatiskt skiftar mellan dag- och nattläge, och IR-ljus slås av eller på, hörs ett 
klickande ljud från kameran. Detta är helt normalt.

Optimera rörelseavkänning för att säkerställa inspelning vid rörelse och undvika 
felaktig detektering och inspelning

1. Starta appen GGM VIEW
2. Tryck på 
3. Välj "Remote Setting" och ditt system.
4. Välj "Motion" och gör inställningar enligt nedan för varje

kamera (Channel)

a.  Sensitivity: Nivå för kamerans rörelsekänslighet. Högre 
siffra kräver mindre rörelse för start av inspelning vid konti-
nuerlig filmning, samt håller inspelning igång vid batteridrift.

b.  Area Setting: Välj den del av bilden där rörelse ska detekteras.

c. Distance Setting: Ställ in avståndet för kamerans PIR (rörelsedetektor) för start av 
kameran då en person befinner sig på önskat avstånd. Prova dig fram genom att röra 
dig framför kameran. Ett ljud kommer att höras från kameran då den detekterar dig. 
Tryck sedan på "Save" för att spara.

d.  Buzzer: Om man vill att NVR:en skall signalera med ljud då kamerans PIR känner 
av rörelse väljer man en önskad tid. Annars låt vara "Disable".

Följ nedanstående tips vid montering av kamerorna
för bästa detektering av rörelse och bästa driftstid 
mellan laddning av batterierna.

-  Placera helst kameran minst 2 m över marken vink-
lad nedåt. Undvik att rikta kameran mot områden 
med mycket rörelse, undvik också trädgrenar och 
buskar som rör sig av vinden.

-  Placera kameran max 6 m ifrån området som ska 
övervakas.

-  För bästa prestanda, montera kameran så att perso-
ner som ska filmas rör sig från sida till sida i bilden 
hellre än emot och ifrån kameran.

-  Tänk på att den trådlösa räckvidden begränsas av väggar och föremål mellan 
kamera och NVR.

-  Kamerorna har IP-klass 66 och är avsedda för användning inom- och utomhus. 
Utomhus bör dock kamerorna monteras så att de skyddas från direkt nederbörd, 
lämpligen under ett takutsprång eller liknande.

-  Batteriets livslängd påverkas av kamerans omgivningstemperatur. Naturligtvis 
också av antalet filmsekvenser beroende på detekterade rörelser.

Para kamera med NVR

De kameror som följer med i ett kit ska normalt vara parade med NVR:en. I annat 
fall paras de ihop enligt nedan. Vid inkoppling av ytterligare kameror (upp till sex 
kameror totalt) ska de paras med NVR:en enligt nedan.

1. I "live-läget" på appen 
tryck på den lilla grå pilen > 
till höger om anläggnings-
namnet. Tryck på
för önskad ledig kanal.

3. Under de 30 sekunderna, tryck och håll in 
parningsknappen på kamerans baksida i 3 sek.

"Pairing successful" ska dyka upp - annars gör om steg 1-3 

2. Tryck på "Pair" och en 
timer på 30 sek börjar räkna 
ner.

LED-indikering   Betyder
 Grönt                 Full-laddat
 Rött                   Laddning pågår

Batterierna laddas med den medföljande USB-
laddaren. Laddtid ca 8 tim vid tomt batteri.

OBS! Batteriets LED blinkar rött om temperaturen är utanför säker laddnings-temperatur (0-45 grader C). 
Kameran strömförsörjs ändå, men batteriet laddas inte.



För att spela upp inspelad video:

1. I livebild-läget, tryck på 
2. Tryck vid behov på        för att välja typ av inspelning 
3. Tryck på datumfältet och välj ett datum i kalendern (röd prick = inspelning 

finns)

4. Tryck på play för att starta uppspelning.
5. Vrid telefonen för att få större bild.

NOTERA!

Översikt GGM VIEW

Fjärrinsällningar i NVR via GGM VIEW

2- Koppla in NVR

Uppspelning i GGM VIEW

• Säkerställ att appen GGM VIEW och NVR:ens mjukvara är av senaste version.

• Minst 3,5 Mbps i uppladdningshastighet krävs för att fjärrövervakning ska fungera 

tillfredsställande. Upp till 3 enheter kan accessa systemet samtidigt.

Huvudmeny
Kanalnamn

Tid och datum
Batteriladdnings-indikator

Trådlös signalstyrka

Tryck för att starta live-bild

Spara en stillbild i telefonen

Starta och stoppa 

filmklipp som 

sparas i telefonen

Slå av/på ljudet 

från kamerorna
Ändra antal 

kameror på 

skärmen

Gå till uppspelnings-läge

Nästa 
bildruta

Långsam
mare

Snabb-
are

Start/
paus

Tidsskala - Tryck för önskad startpunkt. 
Dra isär eller ihop med två fingrar.

Ett flertal inställningar i NVR:en kan göras under menyn "Remote "Settings":

• Tid och datum (DST= sommar/vintertid)
• Regler för hårddisk, lagringstid mm
• Inspelnings-schema
• mm

Fjärrinsällningar i NVR via GGM VIEW

Intercom

För att kommunicera med en person framför kameran, tryck på bilden i live-
läge. Symboler för önskad videoström och intercom-funktion blir synliga. 
Tryck på mikrofon-symbolen så att appen sätts i intercomläge. För att prata - 
håll in mikrofonknappen, för att lyssna - släpp knappen.

Välj intercom-läge

Push-notiser vid rörelse

För att aktivera push-notiser till mobiltelefonen vid rörelse, välj "Notifications" 
i huvudmenyn på GGM VIEW. Klicka på symbolen för inställningar och 
aktivera push-notiser för ditt system.

Inställningar för push
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