
Notesco Oy    H218W 1.0 Mpix 
 
 
Nauvon maailman pisimmän pöydän pystytys kuvattiin täällaisella H218W kameralla. 
http://www.septemberfestival.fi/index.php/fi/galleria 
 
 

Dericam H218W Megapixel Outdoor IR IP Camera 
 

Pikaohje 
 
1) Kytke kamera reitittimeen vapaaseen porttiin 

2) Kytke kameraan sähkö 

3) Asenna PC:lle IP Cam Search_en (löytyy CD:ltä hakemistosta IP Camera Tool) 

4) Aja IP Cam Search_en 

 se näyttää kaikki löytämänsä megapikselikamerat 

5) Valitse kamera, jota haluat säätää 

6) Ota DHCP pois käytöstä ja anna kameralle kiinteä IP-osoite 

 käyttäjätunnus on admin ja salasana 123456 

7) Voit nyt ottaa IE-selaimella kameraan yhteyttä ja jatkaa muita säätöjä 

 IE:n lisäksi kameran voi liittää CMS-monikamerajärjestelmään – löytyy CD:ltä 

 
8)  Kameraa voi katsella Chromella ja Safarilla ym. mutta tällöin QuickTime pitää olla 
asennettuna. Katso erillinen ohje H Series Quicktime setup.pdf. 
 
9) Kameraan voi laittaa SDHC-muistikortin ja tallentaa myös kortille hälytysvideota tai time-lapse 
kuvia. Muistikortin kautta kamera osaa siirtää videot FTP-palvelimelle. Muistikortin asentamista 
varten on takakansi avattava.  Varo kaapeleita, niihin ei saa kohdistua vetoa. Kun suljet 
takankannen tarkista, että kaapelit eivät jää puristuksiin. Resetoi kamera tehdasasetuksille 
muistikortitn asentamisen jälkeen. 
 
Huomautukset: 
 

 Salasana saa olla enintään 12 merkkiä 

 Jos haet kameralta kuvastreamia suoraan, kamera käyttää listan ylintä admin tunnusta ja 
salasanaa 

 
Videostream löytyy seuraavasta URLista: http://192.168.0.100:80/web/iphone/11?admin:123456& 
 (esimerkin kamera portissa 80 oletussalasanoin - tarkista portti; oletusportin 80 voi jättää poiskin) 
 
Mobile View (pienempi resoluutio) on muuten sama, mutta tuon ”11?” kohdalle tulee ”12" 
 
 
 
Muuta: Win8 / IE10 sekoaa tietoturvaansa 
 
Dericamin tekninen tuki: 
We have tested the win8 32bit/64bit with IE10. 
Indeed the H218W can not connec to IE10,then we tried many ways and  
found some reason: 
1)Please enable the compatiable view on the IE10. 

http://www.septemberfestival.fi/index.php/fi/galleria
http://192.168.0.100:8080/web/iphone/11?admin:123456&


 
You can click the ico like one page been tear off for light it. 
  

2）Please check the firewall or anti-virus software like kaspersky, then close them 

and try again, my H218W run well after stop the Kaspersky.Then I check deeper and  
found the "heuristic method Anti-Phishing function“ under the "webpage anti-virus" 
will kill the H218W webpage. 
You can disable the  "heuristic method" then check again. 
 
Feedback from one customer: 
I needed to make changes in my McAfee firewall settings and use “compatiable view” in IE10. 
 
Toinen tunnettu temppuilija on Avast! Jos AX:n asennus epäonnistuu, Avast! pitää sammuttaa ja 
asentaa AX uudelleen + Compatibility View päälle. 
 
>> myös Win7:ssa jotkut antivirussoftat on liian agressiivisia. 
 
 
 
Mallikameran kuva QuickTimeen: 
 
http://195.238.198.203:80/web/iphone/11?guest:guest& 

http://192.168.0.100:8080/web/iphone/11?admin:123456&

