Frågor och svar om DeLaval Stallkamera
Vad behöver jag för utrustning?
För att installera kameran behövs en smartphone, läsplatta eller dator. Du behöver ha ett nätverk
antingen via kabel eller ett trådlöst Wi-Fi där kameran skall sitta, och kameran behöver ha tillgång till
230 Volt.
Har du en DeLaval VMS™ (mjölkningsrobot) med RFC är kameran redan förinstallerad och ansluter
automatiskt.

Hur gör man om det saknas trådlöst nätverk där kameran skall monteras?
En 4G router är det enklaste sättet att skaffa internetanslutning på, har din mobiltelefon täckning där
kameran skall sitta, så kommer också routern att fungera. Routern förses med ett simkort och ett
surfabonnemang från den mobiloperatör som har bäst täckning i området. Oftast kan man få ett
tvillingkort till ett befintligt mobilabonnemang. (Tips: avaktivera pinkoden på simkortet så startar
routern automatiskt efter tex. ett strömavbrott ) . Routern ansluts till 230V.

Var köper jag en 4G router?
Alla mobiloperatörer , Elgiganten, Kjell&Company, Dialect och liknande butiker säljer routrar.
Välj om möjligt en modell med WPS anslutning (WPS står för Wireless Protected Setup) och en
modell som klarar dammig miljö. Med WPS anslutning ansluts kameran till routern med en enkel
knapptryckning.

Hur ansluter jag kameran till min smartphone eller surfplatta ?
Se separat anvisningar för installation av app och kamera för:
 Telefoner och Läsplattor med Android system ( tex Samsung mfl. )
 Telefoner och Läsplattor från Apple ( Iphone och Ipads )
Följ anvisningen steg för steg så är det ofta enkelt att få fram bild till smartphone eller surfplatta.

Kan jag ha flera kameror, och kan jag se bilder i både smartphonen, surfplattan
och på PC:n?
Ja, du kan lägga till flera kameror.
Ja, du kan se samma bilder i i både smartphone, surfplatt och PC:n. Du får ladda ner appen i
respektive enhet och skriva in aktuell kameras UID-nr

Kan flera personer se bilder från samma kamera?
Ja, alla som laddar ner aktuell app och som får tillgång till kamerans UID-nummer och Security Code
kan koppla upp sig mot kameran.

Tål kameran stallklimat och tål den sitta utomhus?
DeLaval Stallkamera är speciellt utrustad för stallklimat. Klassningen är IP66. Kameran tål att sitta ute,
dock skall den ha regnskydd, och den klarar arbetstemperatur ner till – 20 grader.

Hur är bildkvalitén dag respektive natt?
Du får bra bildkvalité i färg på dagtid. När det är natt och svag belysning får du en tillräckligt bra
svartvit bild tack vare IR funktion (IR står för infraröd). OBS! Kameran har 90º vidvinkelbild så den
täcker en stor yta.

Hur mycket surf förbrukar kameran?
Kameran förbrukar surf endast när den är öppnad i appen, alltså när man tittar på bilden. I
mobilversionens app, Android eller iPhone förbrukar den 0.13Gb/timmen.
I Pc version drar den 0.26Gb/timmen.

Finns det fler funktioner som jag kan utnyttja?
-

Du kan ta bilder via kameran.
Du kan göra inspelningar (då behöver du komplettera kameran med ett minneskort)
Om kameran används som bevakningskamera för lokaler eller liknande kan en rörelsedetektor
aktiveras. Kameran skickar då meddelande via telefonen eller mail att något utlöst
rörelsedetektorn. Om kameran är försedd med ett minneskort filmas händelsen.
Med kameran följer det en komplett instruktionsbok på svenska. Där kan du läsa hur du får till
ovan funktioner

