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Introduktion
Aimetis E-serie kombinerar förpaketerad hårdvara med Aimetis Symphony™ video-hanteringsmjukvara. 
E-seriens robusta fläktlösa design och flexibla installationsmöjligheter gör den perfekt för omgivningar 
där det är ont om utrymme och/eller i mindre anläggningar där man fortarande önskar flexibiliteten och 
användarvänligheten som Aimetis Symphony™ innebär.

Bild 1: Exempelinstallation
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Installationsguide

1. “Packa upp lådan” på sid 3

2. “Installera hårddisk (gäller endast modellen AIM-E4000)” på sid 7

3. “Anslut Aimetis Physical Security Appliance till ett nätverk” på sid 8

4. “Anslut till din enhet” på sid 11

5. “Installera Symphonyklienten” på sid 24

6. “Konfigurera programvaran (VMS)” på sid 26

7.  “Säkerhet, underhåll och support” på sid 27

8.  “Montering av enhet” på sid 28

9. “Appendix: Avancerade funktioner” på sid 30

Tabell 1: Lösenord

Sida Lösenord

PSA Logga in AimetisPSA
(Kan ändras på sidan "lösenord". Se kommentar nedan.)

PSA Lösenord  Ange ett nytt lösenord.

Det angivna lösenordet används av denna Web Administration-
assistent och används även för att begränsa tillgången till PSA-
enheten.  Detta lösenord påverkar inte användare av programmet 
Aimetis Symphony.

Symphonyklienten - Registrera 
Symphonyserver dialog, i fältet 
Användare, i fältet Lösenord

Admin, Admin
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Steg 1: Packa upp lådan
Ditt Aimetis E4000 paket innehåller:

OBS: Behåll förpackningen ifall att du behöver skicka din enhet på service.

Egenskaper

• Aimeits Physical Security Appliance
• USB-kort med “Aimeits Physical Security Appliance Installation and User Guide”, 

installationsfil för Symphony-klienten.
• Metallfästen för väggmontage (Ej nödvändigt) 
• Gummifötter för placering på plan yta (Ej nödvändigt) 
• Strömadapter och strömkabel

Tabell 2: Specifikationer E4000-serien 

Model E4000 E4010 E4020 E4040 E4060

Processor CPU Intel Celeron 
J1900 2,00 
Ghz

Intel Celeron 
J1900 2,00 
Ghz

Intel Celeron 
J1900 2,00 
Ghz

Intel Celeron 
J1900 2,00 
Ghz

Intel Celeron 
J1900 2,00 
Ghz

Internminne RAM 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB

Operativsystem OS Windows 10 
embedded 

Windows 10 
embedded 

Windows 10 
embedded 

Windows 10 
embedded 

Windows 10 
embedded 

Lagring Ingen 1 TB 2 TB 4 TB 6 TB

Programvaruversion Symphony 
Standard

Symphony 
Standard

Symphony 
Standard

Symphony 
Standard

Symphony 
Standard

Antal kameralicenser 2 4 8 16 24

Nätverksanslutning 2xGbE 2xGbE 2xGbE 2xGbE 2xGbE

USB 4 4 4 4 4

Integrerade Ingångar/
Utgångar

8/8 8/8 8/8 8/8 8/8

Bildskärmsanslutningar HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI 

Utökad lagring Med  NAS Med NAS Med NAS Med NAS Med NAS 

Videoanalys Ja Ja Ja Ja Ja

ONVIF Ja v v v v 

Network 
Protocols

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

Omgivningstemperatur 0 till 40 grader C 0 till 40 grader C 0 till 40 grader C 0 till 40 grader C 0 till 40 grader C

Dimensioner (mm) 268W X 174D 
X 44H

268W X 174D 
X 44H

268W X 174D 
X 44H

268W X 174D 
X 44H

268W X 174D 
X 44H

vikt 3,1KG 3,1 KG 3,1 KG 3,1 KG 3,1 KG 
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Frontpanel

Bild 2: Frontpanel - Aimetis logo på frontpanelen längsmed långsidan

• USB (2 portar)
• Reset för omstart av maskinen
• Strömbrytare Av/På
• Hard drive bay

Bakpanel

Bild 3: Bakpanel

• HDMI
• DIO digitala reläslutningar och ingångar
• USB (2 portar)
• LAN2 för anslutning till t.ex. WAN
• LAN1
• DC-IN anslutning för strömmatning, 12V max 5A, använd endast medföljande adapter!

Strömmatning 12VDC 12VDC 12VDC 12VDC 12VDC

Godkännanden CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs

Montering Väggfäste och 
plan yta

Väggfäste och 
plan yta

Väggfäste och 
plan yta

Väggfäste och 
plan yta

Väggfäste och 
plan yta

Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år

Ordering Information AIM-E4000 AIM-E4010 AIM-E4020 AIM-E4040 AIM-E4060

Tabell 2: Specifikationer E4000-serien  (Fortsättning)

Model E4000 E4010 E4020 E4040 E4060
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Egenskaper E7000

Tabell 3: E7000 serien specifikationer 

Model E7020 E7040 E7020A E7040A

Processor CPU Intel® Celeron® 
847E
1.10 GHz

Intel® Celeron® 
847E
1.10 GHz

Intel® Core™ 
i7-2655LE
2.5 GHz

Intel® Core™ 
i7-2655LE
2.5 GHz

Internminne 
RAM

4GB 4GB 4GB 4GB

Operativsyste
m OS

Windows 7 
embedded 

Windows 7 
embedded 

Windows 7 
embedded 

Windows 7 
embedded 

Lagring 2TB 4TB 2TB 4TB

Antal kam
eralicenser

8 Standard 16 Standard 6 Standard
2 Enterprise

14 Standard
2 Enterprise

Nätverk
sanslutning

2xGbE 2xGbE 2xGbE 2xGbE

USB 4 4 4 4

Integrerade 
Ingångar/
Utgångar

8/8 8/8 8/8 8/8

Bildskärmsansl
utningar

VGA VGA VGA VGA

Utökad lagring eSATA, NAS eSATA, NAS eSATA, NAS eSATA, NAS

ONVIF Ja Ja Ja Ja

Network 
Protocols

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

DHCP, SMTP, 
SNMP

Omgivningste
mperatur

0 till 40 grader C 0 till 40 grader C 0 till 40 grader C 0 till 40 grader C

Dimensioner 
(mm)

277W X 190D X 
67H

277W X 190D X 
67H

277W X 190D X 
67H

277W X 190D X 
67H

vikt 4.3KG 4.3KG 4.3KG 4.3KG 

Strömmatning 12VDC 12VDC 12V DC 12V DC

Godkännanden CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs CE, FCC, RoHs

Montering Väggfäste och plan 
yta, 
Rack (sold separately)

Väggfäste och plan 
yta, 
Rack (sold separately)

Väggfäste och plan 
yta, 
Rack (sold separately)

Väggfäste och plan 
yta, 
Rack (sold separately)

Garanti 2 år 2 år 2 år 2 år
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Frontpanel

Bild 4: Frontpanel - Aimetis logo på frontpanelen längsmed långsidan

• Strömbrytare Av/På
• USB (2 portar)
• Reset för omstart av maskinen

Bakpanel

Bild 5: Bakpanel

• DC-IN anslutning för strömmatning, 12V använd endast medföljande adapter
• USB (2 portar)
• LAN2 för anslutning till t.ex. WAN
• LAN1 för anslutning till kameranät
• eSATAp (+5V)
• DO digitala reläslutningar och ingångar
• DI digitala reläslutningar och ingångar
• VGA för analog bildskärmsanslutning

Ordering 
information

AIM-E7020 AIM-E7040 AIM-E7020A AIM-7040A

Tabell 3: E7000 serien specifikationer  (Fortsättning)

Model E7020 E7040 E7020A E7040A



Installera hårddisk (gäller endast modellen AIM-E4000)7

S
venska

Steg 2: Installera hårddisk (gäller endast modellen AIM-E4000)
Viktigt! Använd inte PSA-enheten om den inte har en hårddisk installerad i hårddiskfacket. Symphony-
programvaran har konfigurerats för att lagra video och andra data på enheten och fungerar inte som den 
ska utan den.

Välj en hårddisk:

E4000 PSA stöder hårddiskar med:

• 3,5" formulärfaktorer
• SATA 1-, 2- eller 3-gränssnitt (eller som är bakåtkompatibla med SATA 3)
• kapacitet upp till 8 TB (större kapacitet kanske stöds, men har inte testats).

Hårddisken måste vara antingen:

• Formaterad för användning med Microsoft Windows 10. Vi rekommenderar en enskild GPT-
partition som har formaterats med NTFS

• Oformaterad och opartitionerad – detta är vanligtvis fallet för nyinköpta hårddiskar.

Förbereda hårddisken:

Om det behövs ska du använda en annan dator för att antingen:

• partitionera om och/eller formatera om enheten för användning med Microsoft Windows 10

ELLER

• ta bort alla partitioner och partitionstabellen så utrymmet är tomt.

Installera hårddisken:

1. Om PSA-enheten är påslagen ska du stänga av den. Detta kan göras från verktyget Web 
Admin på PSA-enheten.

2. Lossa de två tumskruvarna på framsidan av hårddiskfacket helt.

3. Ta bort hårddiskfacket genom av att dra i tumskruvarna. Det kan kräva viss kraft för att få bort 
facket.

4. Installera hårddisken i facket med de fyra skruvarna som följde med PSA-enheten.

5. För in hårddiskfacket i PSA-enheten.

6. Sätt på PSA-enheten.

När PSA-enheten startas förbereder den automatiskt nya, tomma enheter genom att den partitionerar dem 
med en enskild GPT-partition, formaterar partitionen med NTFS och monterar den som enhetsbeteckning 
”D:”. Processen är vanligtvis slutförd inom cirka en minut från att PSA-enheten sätts på.

Standardkonfigurationen i Aimetis Symphony kommer automatiskt att börja använda den nya enheten för 
data- och logglagring.
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Steg 3: Anslut Aimetis Physical Security Appliance till ett nätverk
Observera följande punkter:

1. Detta är en installationsprocedur som sätter datum och tid, IP-adress och datornamn för din 
enhet. Kameror och dess funktioner konfigureras med  Symphonyklienten.

2. Grundinstallationen kräver EJ att bildskärm, tangentbord eller mus ansluts till din enhet. VGA 
porten eller HDMI porten (ingår) är främst till för felsökning.

3. Enheten konfigureras med din webbläsare när du anslutit till den via nätverket. 

Använda LAN1 eller LAN1 & LAN2

Enheten kan anslutas till ett fristående nätverk med IP kameror och klientdatorer. Det är möjligt att 
använda antingen LAN1 eller LAN2 portarna på bakpanelen.Varje port har en olik default-konfiguration. 
För enkelhetens skull kommer denna guide anta att LAN1 använd.

Bild 6: Ett ensamstående nätverk

Enheten kan också anslutas till två nätverk genom att använda både LAN1 och LAN2 portarna på 
bakpanelen. Detta är lämpligt om videonätverkstrafik skall isoleras från ett administrativt nätverk. 
Enheten kan även agera som DHCP server för ett eller två nätverk, vanligtvis det kopplat till 
videoenheter.
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Genom att isolera videoenheterna i ett separat nätverk, video kommer bara sändas i det administrativa 
nätet mellan klientmaskin och din enhet när en användare väljer att se på en kamera. Bild 7 visar en typisk 
nätverkslayout när dubbla nätverk används.  

Bild 7: Dubbla nätverk

OBS: Anslut aldrig LAN1 och LAN2 portarna till samma nätverkk.

Bild 8: Anslut ALDRIG de bägge nätverkskorten till samma nätverk
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Grundläggande inställningar:

1. Bestäm vilken nätverksport du önskar använda. Enheten kommer konfiguerat på följande vis:

• LAN1 är konfifurerad att uppta IP adressen automatiskt med DHCP. Om ingen DHCP 
server finns tillgänglig kommer porten att porten att automatiskt få en en IP address via 
automatic private IP addressing. IP adressen kommer att vara 169.254.x.y. (där x.y. är 
enhetens unika ID) med subnätet 255.255.0.0.

• LAN2 konfigureras till en fast IP adress 192.168.0.

2. Anslut enhet till switchen i ditt kameranätverk med en kat.5e eller kat.6 kabel via LAN1 eller 
LAN2 porten på bakpanelen.

3. Anslut strömkabeln till din enhet och tryck en gång på strömbrytaren på frontpanelen. 
Knappen skall lysa grönt. 

4. Anslut din klientdator till nätverket. Om LAN1 används, säkerställ att det anslutna 
nätverkskortet på din klientmaskin har Dynamisk IP-adress (DHCP) aktiverat. Om LAN2 
används, försäkra dig om dess nätverksinställningar,  speciellt gateway och mask, kommer att 
tillåta en förbindelse med IP adressen 192.168.0.2.
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Steg 4: Anslut till din enhet
Inställningsguiden körs normalt sett endast en gång.

För att starta Inställningsguiden:

1. Sätt i välkomst-USB-kort i din klientdator. Om programmet inte startar automatiskt, starta din 
dators utforskare och kör filen Start.exe som finns på USB-kort.

2. Ett dialogfönster visas där du får välja språk.

3. USB-kort menyn visas med Start fliken aktiv.

Bild 9: USB-kort Meny - Startfliken

4. Läs igenom informationen, klicka sedan på E-Series installation fliken. 
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Bild 10: USB-kort Meny - E-Series Inst. fliken

5. Tryck på enhet länken Sök efter enhet på nätverket. Fönstret för E-Series Sökverktyg öppnas 
och programmet kommer börja leta på nätverket efter din E-Series enhet.

6. Programmet kommer lista funna E-Series enheter. 
Tryck Anslut för att konfigurera enhet (Bild 11 ).

Bild 11: Sökverktyget

7. Aimetis E-Series Administration öppnas i din webbläsare.
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8. Gå till  “Logga in” på sid 14.

Tips: Skapa ett bokmärke för Aimetis Physical Security Appliance Administration 
sidan eller gör det till en favorit. Detta gör det lätt för dig att köra Aimetis 
Administration sidan igen utan att behöva USB-kort. Konfigurationssidan kan alltid nås 
genom webb-läsaren med en address som t.ex.: http://enhet:8080 där “enhet” antingen 
är enhetens fasta/dynamiska IP-adress eller Datornamnet maskinen erhållts.
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Logga in

Ange det fabriksinställda lösenordet: AimetisPSA. Notera skillnaden på gemener och VERSALER.

Bild 12: Inloggning

Välkomstsidan visas. Tryck Nästa sida.
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Bild 13: Välkomstsidan
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Datornamn

Bild 14: Datornamn

1. (Ej nödvändigt) I fältet för Datornamn, ange ett önskat namn för din enhet.

• Namnet måste vara unikt på nätverket. 
• Du kan behålla det föreslagna namnet i Datornamn fältet. 

2. Tryck på Nästa sida.
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Nätverksinställningar

Som grundinställning är LAN1 porten är enhet konfigurerad för att få IP-adress via en DHCP server. Om 
det inte finns någon DHCP server tillgänglig, tilldelar maskinen sig själv en IP Adress i omfånget 
169.254.X.X med Subnät Mask 255.255.0.0. LAN2 porten 2 kommer konfigurerad att använda den fasta 
IP adress 192.168.0.2. 

• Om du önskar the appliance att agera som en  DHCP server, gå till “Köra en DHCP Server” på 
sid 18

• Om nätverket inte har DHCP, eller om du vill ha en fast bestämd IP address, kan du själv ange 
denna. Gå till “IP Adress” på sid 18

• Om nätverket inte har DHCP, eller om du vill ha en fast bestämd DNS server,kan du själv ange 
dessa. Gå till “DNS Servrar” på sid 18

Bild 15: Nätverkskonfiguration
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Köra en DHCP Server

Enheten kan agera  DHCP server. Du kan konfiguera en DHCP server i valfri nätverksport men inte i 
båda.

För att köra en DHCP server i en port:

1. Från Mode ta drop down lista, välj Run a DHCP Server.

2. Alternativt, speficifiera startadressen för IP omfånget som DHCP servern ska använda i IP 
Address Range Start field.

Notera: IP Address Range Start fältet måste ha en IP adress som den slutar vid. Denna IP adress 
kommer sedan också att vara appliance adress. Omfånget kommer att sträcka sig från .1 till .255 och 
skapar 255 IP adresser.

IP Adress

För att ange en fast IP-adress:

1. Från Mode drop down listan, välj Tilldela en specifik IP-adress.

2. Ange önskad adress i fältet IP Adress.

3. Ange ett korrekt värde för Subnät Mask. 

Varning: Om du ändrar IP addressen på porten som datorn är kopplad till och subnätet inte längre 
matchar din dator, du tappa kontakten med din enhet när du sparat ändringarna.

DNS Servrar

DNS server behövs bara om din enhet skall anslutas till Internet. Ett typexempel för detta är om 
Symphony skall sända larmnotifiering via mail.

För att ange DNS servrar:

1. Om Mode är ställt till Erhåll IP adress automatiskt (DHCP), bocka ur Erhåll IP adress 
automatiskt (DHCP).

2. Ange en DNS serveradress Primär DNS Server fältet.

3. (Ej nödvändigt) Ange en DNS serveradress för Alternativ DNS Server.

4. Tryck Nästa sida.

För mer information om att använda dubbla nätverkskort, läs  “Använda LAN1 eller LAN1 & LAN2”  in 
“Anslut Aimetis Physical Security Appliance till ett nätverk” på sid 8.
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Datum, tid och tidszon

Bild 16: Datum, tid och tidszon

1. Välj din lokala tidszon. 

2. Ange korrekt tid. 

3. Tryck Nästa sida.

Om din enhet är ansluten till Internet, så kan din enhet automatiskt synkronisera tiden med en tidsserver.
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Tidssynkronisering

Bild 17: Tidssynkronisering

Om din enhet är ansluten till Internet, kan den automatiskt hämta korrekt tid från en Tidsserver.

1. Aktivera tidssynkronisering genom att bocka i rutan Aktivera Tidssynkronisering. 

2. Välj en tidsserver från listan över Tidsserver.

3. Tidssynkroniseringen sker inte direkt. Schemat är baserat på många faktorer. För att uppdatera 
tiden direkt, tryck på  Synkronisera  nu. 

4. Tryck Nästa sida.
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Lösenord

Bild 18: Lösenord

1. Det är starkt rekommenderat att byta administratörslösenordet på din maskin för att förhindra 
obehörig åtkomst.

2. Säkerställ att du har dokumenterat lösenordet för denna anläggning då det EJ går att återställa!

3. Tryck Nästa sida.
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Sammanfattning

Bild 19: Sammanfattning

Dina ändringar kan nu genomföras.

1. Läs igenom sammanfattningen så att allt ser korrekt ut.

2. Välj ett av följande:

• Om du inte har ändrat någonting, är du nu klar med grundinstallationen och kan stänga fön-
stret.

• Om du INTE ändrade Datornamn, tryck på Spara alla ändringar. Dina ändringar sparas 
direkt och du är klar med grundinstallationen.

• Om du har ändrat Datornamn, måste systemet startas om.

 a. Tryck på  Spara alla ändringar och starta om.

 b.  Vänta 5 minuter tills maskinen startat om.

 c. Uppdatera webbsidan i din webbläsare genom att trycka F5.

 d. Logga in i Administrationsidan igen om det krävs 

 e. Grundinstallationen är nu klar.

3. I vänstermenyn, tryck Registrera för att fortsätta till registreringen av din enhet. Detta är inte 
ett måste men underlättar markant vid teknisk support och felanmälan. Registreringen kräver 
en internetanslutning antingen direkt från din enhet, på din klientdator eller från en annan 
maskin samt ett konto på Aimetis Xnet. Kontakta din distributör om du inte har ett XNet 
konto.
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Registrera

Registreringen kan göras vid ett senare tillfälle.

Bild 20: Registreringssidan

För att registrera din enhet:

1. En internetanslutning krävs för onlineregistrering:

• Om du INTE har en internetanslutning tillgänglig vid driftsättningen:

 a. Skriv ner registreringsnyckeln som visas på Registrera sidan.

 b. Gå till http://www.aimetis.com/RegisterPSA och registrera maskinen från en annan 
dator vid ett senare tillfälle (VIKTIGT!).

• Om du har en Internetanslutning till din enhet eller klientdator:

 a. Tryck på länken Registrera Nu.

 b. Följ instruktionerna på sidan för Registrering. (Sidan är på ENGELSKA).

2. Stäng din webbläsare.

3. Gå vidare till “Installera Symphonyklienten” på sid 24.

http://www.aimetis.com/RegisterPSA
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Steg 5: Installera Symphonyklienten
Viktigt: Symphonyklienten måste installeras på alla klientdatorer. Installationsprogrammet är på 
Engelska.

För att installera Symphonyklienten:

1. Sätt i välkomst USB-kort I din klientdator. Om programmet inte startar automatiskt, starta 
utforskaren och leta upp och starta filen Start.exe. som ligger på USB-kort.

2. Välj språk i dialogrutan som uppkommer.

3. USB-kort-menyn öppnas. Välj fliken Klientinstallation.

4. Tryck på länken Installera Aimetis Symphonyklienten.  

• Om du har tidigare versioner av klienten installerat behöver du EJ avinstallera dessa 
innan uppgradering. Detta förfarande sköter installationsprogrammet automatiskt.

Bild 21: USB-kort Meny - Klientinstallation

5. Eventuella nödvändiga komponenter som saknas på din dator visas i InstallShield Wizard 
rutan. För att installera saknade komponenter, tryck Install. 

6. Läs igenom License Agreement bilden, och välj I accept the terms of the license 
agreement för att acceptera licensavtalet.

7. Tryck Next. 

8. (Ej nödvändigt) Om du vill ändra sökväg för installationen av programmet, tryck Change. 
Detta är ingen nödvändig ändring.



Installera Symphonyklienten25

S
venska

• I bilden Change Installation Folder, välj mapp för installation av Symphony-klienten i  
Folder name fältet och tryck OK. Sökvägen uppdateras nu.

9. Tryck Next. Bilden Ready to Install the Program visas.

10. Läs igenom bilden Current Settings och säkerställ att det ser korrekt ut. Tryck Install för att 
fortsätta installationen av Symphonyklienten.

11. För att färdigställa installationen, tryck Finish. Launch the program rutan är ibockad som 
grundinställning. Detta gör att Symphonyklienten kommer starta automatiskt när 
installationen är klar.

12. Gå till “Konfigurera programvaran (VMS)” på sid 26.
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Steg 6: Konfigurera programvaran (VMS)
För att ansluta till en Aimetis Symphony E-Series server:

1. Klicka på pilen för att öppna rullgardinen i Adressfältet. En lista på möjliga servrar kommer 
upp. Välj en IP adress till enheten i dialogboxen Välj förbindelse Symphony Server.

Bild 22: Registrera Symphonyserve

2. I fältet Namn, anger du ett valfritt namn för att identifiera servern i din Symphony klient. En 
klient kan ansluta till obegränsat antal servrar eller E-Series maskiner.

3. I fältet Användare, fyll i “Admin” och i fältet Lösenord ange “Admin” och tryck OK. 
Uppgifterna för inloggningen kan och bör bytas i konfigurationen senare. 

4. När klienten anslutit till din server, fortsätt driftsättningen genom att läsa Symphony Client 
User Guide (ENG) på Aimetis Xnet för mer information kring klienten.
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Steg 7: Säkerhet, underhåll och support

Tabell 4: Säkerhet, underhåll och support

Del Instruktion

Strömkälla Matning - 12VDC max –använd endast medföljande adapter!
Anslut din enhet till ett UPS-skyddat uttag. 

Värme Placera enhet långt ifrån värmekällor som t.ex.
element, ugnar, datorer eller annan värmeutvecklande utrustning.

Vatten/Fukt/
Omgivning

Enheten får ej placeras i fuktiga utrymmen eller nära vätska. Till exempel, 
om enheten placeras på en yta som svabbas med vatten kommer din enhet att 
ta skada. Spill EJ vätska på enheten. När din enhet flyttas mellan 
omgivningar med stora temperaturskillnader, anslut inte enheten till elnät 
direkt. Låt enhetenanpassa sig till den nya temperaturen i minst 2 timmar. 
Fuktskador täcks EJ av garantin.

Rengöring Stäng av och koppla ur din enhet innan rengöring. Använd EJ kemikalier. En 
mikrofiberduk är bäst lämpad för att torka av enheten.

Skada/Hårdvarufel/
Saknade delar/Service

Vid konstaterat hårdvarufel, kontakta Aimetis Support 
(www.aimetis.com/support) för att få ett Return Material Authorization 
(RMA) nummer. En ersättningsenhet kan vara en ny eller fabriksåterställd 
begagnad enhet i exakt samma utförande eller av Aimetis bedömd likvärdig 
produkt. Aimetis garanterar EJ nya ersättningsenheter

Garanti De formella garantivillkoren, hittar du på engelska på hemsida 
 www.aimetis.com/PSA.

www.aimetis.com/PSA
www.aimetis.com/support
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Steg 8: Montering av enhet
• “(Alternativ 1) Placera E-Series på plan yta” 

• “(Alternativ 2) Väggmontering” 

(Alternativ 1) Placera E-Series på plan yta

Om din E4000 placeras på plan yta, montera de 4 gummifötterna som är inkluderade med enheten. . 

• Skruva in gummifötterna i de 4 hålen på enhetens botten.

(Alternativ 2) Väggmontering

Du kan placera din E-Series på en plan yta, men ett väggmonteringskit medföljer för att kunna montera 
maskinen på vägg.

Din E4000 inkluderar en låda med:

• 2 metallfästen
• 4 småskruvar med integrerad fjäderbricka samt flat bricka för att montera fästena på E-Series  
• 4 skruvar och 4 plast pluggar för gips eller lättbetong. Om du monterar din E-Series  på en trä 

eller betongvägg, måste du tillhandahålla korrekta skruvar för ändamålet själv. 

Krav:

• Phillips skruvmejsel
• Borrmaskin
• Borra något grundare än pluggarna (eller samma storlek för betongankare)

Montera väggfästena på din E-Series 

Gör följande:

1. Ställ enheten på en plan yta, vänd enheten uppochner med botten uppåt så att Aimetis logo-
typen är vänd  ifrån dig, således EJ synlig.

2. Placera metallfästet med sidan med två hål, jämsmed E-Series . (Sidan som har 3 hål och 2 
stora spårade hål vänds mot väggen senare.)

Bild 23: Placera fästet på din E-Series och skruva fast det

3. Använd de små skruvarna med integrerade brickor för att fästa väggfästena i din E-Series. 
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4. Vänd enheten tillbaks så att kylflänsarna är uppåt och du har Aimets logotypen mot dig. 
Notera att de spårade hålen i väggfästena kommer ligga dikt mot en vägg.

Placera E-Series  på en vägg

När enheten monteras på vägg bör du ta hänsyn till hur anslutningarna skall ske till maskinen. T.ex. 
kommer ju nätverksanslutningen ovanifrån eller underifrån beroende på hur du vänder E-Series enheten 
på väggen.

Bild 24: Aimetis logotype på enhetens ovansida

Du kan positionera hålen för skruvarna för din E-Series på två sätt:

• “Använd mallen för att placera din enhet på vägg” 

• “Montera maskinen manuellt” 

Använd mallen för att placera din enhet på vägg

1. Använd mallen för att placera din enhet på vägg:

2. Placera det medföljande pappret med den uppritade mallen mot väggen du vill installera din 
E-Series.

3. Borra ett hål som är något mindre än plastpluggarna om du monterar i gips eller lättbetong. 
(för betongankare används exakt storlek). Borra genom centrum på mallens hålmarkeringar. 
Borra bara så djupt som pluggen / betongankaret är djupt. 

4. Hamra försiktigt in pluggen eller ankaret i väggen.

5. Använd handskruvmejsel typ Philips för att skruva in skruvarna i pluggen till ¾”.

6. För din E-Series med de monterade fästena med de spårade hålen over skruvarna. Justera 
placeringen och skruva åt skruvarna med handmejseln.  

Montera maskinen manuellt

1. Placera din E-Series på väggen, använd penna och markera i centrum i spåren för de spårade 
hålen i väggfästena.

2. Börja borra endast ett hål som är något mindre än plastpluggarna om du monterar i gips eller 
lättbetong. (för betongankare används exakt storlek). Borra genom centrum på mallens 
hålmarkeringar. Borra bara så djupt som pluggen / betongankaret är djupt. 

3. Hamra försiktigt in pluggen eller ankaret i väggen.

4. Använd handskruvmejsel typ Philips för att skruva in skruven i pluggen till ¾”.

5. Testa placeringen av din E-Series genom att föra det spårade hålet over skruven.

6. Kontrollera de övriga markeringarna att de passar i de spårade hålen innan du borrar de 
resterande hålen. Om nödvändigt, markera om hålen med pennan.
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Steg 9: Appendix: Avancerade funktioner

Symphonytjänster

Detta är en avancerad egenskap. Använd endast detta avsnitt om du är bekant med dess funktion eller i 
samråd med supporten.

Enheten använder Aimetis Symphony programvara, som i sin tur kör tjänster på servermaskinen. Detta 
alternativ hämtar status för olika Aimetis Symphony tjänster. Alla tjänsterna listat under Core Services 
måste vara igång för att din enhat skall fungera korrekt.

Bild 25: Symphonytjänster

Core Services

Om en tjänst som listas i kolumnen Namn ej har status Running, klicka på länken Starta/Starta om 
brevid den tjänsten.

Tilläggstjänster

Dessa tjänster kan avaktiveras genom att klicka Sluta och inaktivera. Till exempel, om du konfigurerar 
Aimetis Symphony Server att använda företagets SMTP mail server, kan du avaktivera SMTP Server i 
enhet.

OBS: Trycker du på  Uppdatera knappen uppdateras vyn med aktuell status för tjänsterna.
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Starta om E-Series

Notera att det tar flera minuter för enhet att starta om och att kamerasystemet kommer vara avstängt 
under omstarten. 

Tryck på Starta om nu.  Detta startar om din enhet. Vänta minst 5 minuter innan du försöker ansluta till 
maskinen igen. 

Bild 26: Starta om systemet
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Uppgradera systemet

Detta är en avancerad funktion. Använd endast i samråd med supporten.

När det finns en tillgänglig uppgradering kan du ladda ner den från Aimetis XNet och fjärrupp-datera din 
enhet.

Bild 27: Uppgradera din E-Series

1. Säkerställ att du är ansluten till Internet och till din enhet.

2. Gå till Aimetis Xnet (http://www.aimetis.com/xnet) och ladda ner ett uppgraderingspaket för 
E4000. Spara filen på din dator.

3. Tryck Bläddra (Browse) för att lokalisera ditt nerladdade uppgraderingspaket.

4. Tryck Ladda upp (Upload). Filnamnet visas i Uppgraderingspaket kolumnen. 

5. Tryck på länken Installera Följ instruktionerna på skärmen. Notera att instruktionerna kan 
visas på engelska.

http://www.aimetis.com/xnet
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Ingångar/Utgångar
När du vill ansluta produkter som skall styras med digitala relästyrningar skall dessa anslutas enligt 
kopplingsbilden nedan. Mer information om hur du integrerar I/O-enheter med Aimetis Symphony finns 
i Onlinehjälp för Aimetis Symphony.

Bild 28: DIO på E4000-serier

Figure 29: DIO E7000 Series

Tabell 5: Information om anslutning

Digitala ingångar

Aktivera: Anslut till jord
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Inaktivera: Låt den vara flytande eller inte ansluten

Anmärkningar: Levererad ström i aktivt läge: <1 mA

Digitala utgångar

Aktiverad: Ansluten till jord

Inaktiverad: Flytande

Anmärkningar: Maximal dragen ström: 100 mA 
Maximal spänning: 5V DC

Tabell 5: Information om anslutning
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Upphovsrättsskyddat © 2015, 2016 Aimetis Inc.

Denna guide är endast utformad i informativt syfte.

AIMETIS UTFÄRDAR INGA GARANTIER PÅ INNEHÅLLET I DOKUMENTET, VARKEN UTTALAT ELLER UNDER‐
FÖRSTÅTT. 

Det är underställt användaren att följa samtliga upphovsrättslagar. Utan att begränsa rättigheterna i 
upphovsrättsskyddet, får ingen del av detta dokument omproduceras, lagras i en informationsdatabas 
eller sändas i någon form på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelat etc.) ,för något 
syfte utan ett skriftligt godkännande från Aimetis Corp.

Aimetis kan inneha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätt eller andra intellektuella 
ägodelar som behandlas i detta dokument. Förutom eventuella medgivanden som ges skriftligen av 
Aimetis Corp. ger tillåten användning av detta dokument ingen licensrättighet till varken patent, paten‐
tansökningar, varumärken, upphovsrätter eller annan intellektuell ägodel.

Aimetis och Aimetis Symphony är antingen registrerade varumärken eller varumärken som ägs utav 
Aimetis Corp i USA och/eller andra länder.
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