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Hurtigguide for oppsett av Foscam kamera 
 
 

Montering 

Utendørs kameraene har en fastmontert kabel med kontakter for strøm og nettverk på enden. Disse 

kontaktene må beskyttes mot fukt og nedbør. Dette gjøres ofte ved å skjule kontakter oppunder 

takutstikk, trekke kabel gjennom vegg, eller montere kontaktene i en vanntett boks. 

 

Det anbefales å vente med å montere opp kamera til man har lest gjennom denne veiledningen og 

gjennomført det grunnleggende oppsettet. 
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Hvordan bruke kamera 

Nettverksbaserte kameraer fra Foscam gir stor fleksibilitet. Det er flere måter å bruke kameraene på, 

nedenfor har vi listet opp de vanligste måtene. 

 

App på telefon/nettbrett 

Video og grunnleggende funksjoner er tilgjengelig med ”Foscam” app. 

Tilgang til kamera på PC 

Til dette brukes programvare som heter Foscam VMS. Med denne programvaren har man tilgang 

til alle kameraets innstillinger. Den brukes også for opptak til pc. 

https://foscam.com/downloads/app_software.html 

På en del av kameraene kan man også bruke nettleser for å logge direkte på kamera fra lokalt 

nettverk. Her får man få tilgang til alle kameraets avanserte funksjoner. 

NVR (Network Video Recorder) 

Vi tilbyr videoopptakere som tar seg av lagring av video. Dette er frittstående enheter som ikke krever pc 

for å fungere. Brukes for å lagre video fra dine nettverkskameraer til en harddisk. 

Andre metoder for håndtering av bilder og video 

I tillegg til metodene for håndtering av bilder og video som er nevnt ovenfor, så kan Foscam 

kameraene settes opp til å detektere bevegelse og sende mail med stillbilder, eller laste opp 

bilder til FTP konto. HD kameraene kan laste opp videofiler til FTP konto når det oppdager 

bevegelse. Enkelte av kameraene har også plass til SD minnekort for lagring av video. 

 

 

  

https://foscam.com/downloads/app_software.html
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Oppsett av kamera med Foscam app på telefon/nettbrett 

Kameraene har p2p støtte og kan settes opp med App på telefon/nettbrett for enkel tilgang over 

internett. Dette gir tilgang til live video og kameraets grunnleggende funksjoner.  

 

1. Koble strøm og nettverkskabel til kamera. Dersom kamera støtter ”EzLink” så er det ikke 

nødvendig med nettverkskabel, men telefon/nettbrett må være tilkoblet ditt trådløse nettverk 

 
 

2. Last ned App som heter ”Foscam” fra Google Play eller Appstore 

 
3. Start app og opprett en ny brukerkonto 
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4. Legg til nytt kamera 

 
 

5. Ta bilde av kameraets QR kode 

 
6. Trykk på kamera 
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7. Opprett nytt brukernavn og passord 

 
8. Kamera er klart til bruk. 

Hvis du ønsker å koble kamera til trådløst nettverk/wifi, trykk på tannhjulet øverst til høyre 
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9. Velg ”Network”, velg ditt trådløse nettverk i listen, og skriv inn wifi passord 

 
10. Fjern nettverskabel fra kamera. Kamera bruker litt tid på å koble seg til wifi. Avslutt og start app 

på nytt. 

 

11. I Foscam app er det en sikkerhetsinnstilling som hindrer ufrivillig bruk av mobildata. For å bruke 

app fra mobilnettet så må du gå inn på App og velge About-General og slå av "Wifi only". 

 

Video av fremgangsmåte med nettverkskabel: https://www.youtube.com/watch?v=KC-XsyxsZc8 

Video med fremgangsmåte uten nettverkskabel: https://www.youtube.com/watch?v=imbhIWjUMhs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KC-XsyxsZc8
https://www.youtube.com/watch?v=imbhIWjUMhs
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Foscam VMS på pc 

For å få tilgang til kamera på pc brukes programvare som heter Foscam VMS. Dette kan lastes ned 
gratis her: https://foscam.com/downloads/app_software.html 
 
Etter installasjon kan man logge på programmet ved å velge «Login with Foscam Account». 
 

 
 
Her kan man logge inn med samme brukernavn og passord som man valgte under oppsett av Foscam 
app på telefon/nettbrett. Kamera er da ferdig satt opp for visning. 
 

  

https://foscam.com/downloads/app_software.html
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Logge direkte på kamera med nettleser 

Obs! Etter at Foscam VMS programvaren ble tilgjengelig er det ikke lenger nødvendig å bruke 

denne metoden for å få tilgang til kameraene fra pc. 

Denne veiledningen beskriver oppsett av Foscam kamera ved å logge direkte på kameraets 

innebygde webserver ved hjelp av en PC med nettleser. Dette gir tilgang til alle kameraets 

funksjoner. Kamera og PC må være tilkoblet samme lokale nettverk. Dersom man skal logge direkte 

på kameraets webserver fra internett så må det gjøres en endring i router for å slippe trafikk fra 

internett inn til kamera. Dette kalles NAT/PortForward, og oppskrift på dette finnes hos din 

internett/router leverandør. Hvis du bruker Mac så er prinsippet det samme, men noen menyer og 

valg kan se litt annerledes ut. 

• Koble kamera til det medfølgende strømadapteret 

• Koble nettverkskabel fra kamera til router/switch 

• Koble en PC/Mac til samme router/switch som kamera er tilkoblet. PC/Mac kan gjerne være 

tilkoblet WIFI, men det er viktig at kamera og PC er på samme nettverk.  

«Equipment Search Tool» brukes for å finne kameraet ditt på nettverket. Dette programmet kan 

lastes ned her: https://foscam.com/downloads/app_software.html 

 

 
©Foscam.no 

Dersom denne ikke finner ditt kamera så kan dette skyldes at brannmur/sikkerhet/antivirus 
programvare på din PC ikke tillater at programmet bruker nettverket. I så fall må brannmur settes 
opp til å tillate dette programmet, evt. deaktiveres. 
 

• Dobbelklikk på kameraet ditt i listen 

• Din standard nettleser åpnes, og du får opp innloggingssiden til kamera. 

• Før du logger inn på kamera, så får du tilbud om å installere en nettleser-komponent. 
 
 
 
 

https://foscam.com/downloads/app_software.html
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I Google Chrome ser det slik ut: 
©Foscam.no 

 
 

• Last ned og kjør/installer komponent:  

 
  

• Avslutt alle nettleser vinduer før du fortsetter 

• Deretter er det bare å klikke seg gjennom installasjonen: 
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• Dobbelklikk på kameraet i listen for å åpne nettleser på nytt. 
 

• Nå kan du logge inn på kamera. 
Brukernavn: admin 
Passord:   <blankt> 

 

Av sikkerhetsårsaker blir du nå bedt om å opprette en ny brukerkonto med passord 

 
 
Både brukernavn og passord er ”case sensitive”, det er forskjell på små og store bokstaver. 
Norske bokstaver er ikke tillatt. 
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Logg inn med ditt nye brukernavn og passord 

• Du får tilbud om å kjøre en wizard/veiviser for å sette opp grunnleggende innstillinger. Det 
anbefales å kjøre gjennom denne 

 
 

• Dersom kamera skal brukes på WLAN/trådløst nettverk, så er følgende viktig: 

• Sett opp kamera med ditt wlan passord. Enten i veiviseren eller ved å gå til Settings-
Network ©Foscam.no WirelessSettings. 

• Fjern nettverkskabel fra kamera. Kamera bruker nå ca 1 minutt på å koble til WLAN. 

• Avslutt alle nettleser vinduer og bruk ”IP Camera Tool” for å finne kamera på nytt. 
Dette er et viktig punkt, ettersom kamera får tildelt en ny adresse når det kobler til 
WLAN. 
 

Video av fremgangsmåte: https://www.youtube.com/watch?v=uXlvK0kACVw 
 
Du er nå ferdig med grunnleggende oppsett av kamera og skal kunne se live video fra kamera i 
nettleser. Det henvises til brukermanualer for videre oppsett. 
 
 
 
- 
Foscam.no 
kontakt@foscam.no 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uXlvK0kACVw
mailto:kontakt@foscam.no

