








Aansluiten kabels 

6.2 Voeding/Trigger/Serial Cable Aansluiting via 10 controller PLETUJ 
Sluit de kabels aan die u wilt gaan gebruiken en plak de overige af voordat u de voeding aansluit 
om schade door kortsluiting te voorkomen. De kleuren van de aansluitkabel van de camera komen 
exact overeen met het kleurschema in de 10 controller. 
Sluit aan de USER kant de 12Vdc voeding aan. 

+12Vdc 

GND 

Opto_out_G (-)2 

Opto_out_S (+)2 

Opto_in_S (+) 

6 Opto_in_G (-) 

7 NC (no connect) 

8 Seriai_RX 

9 Seriai_TX 

10 Seriai_GND 

1. Voor trigger ingang (bijv. detectielus): 
Opto_in_S (+) - GPIO lngang 
Opto_in_G (-) - GPIO lngang 

2. Voor trigger uitgang naar camera: 
Opto_out_G (-) - GPIO Uitgang 
Optto_out_S (+) - GPIO Uitgang 

+12Vdc 

GND 

Relay_NC4 

Relay_N0
4 

Relay-COM
4 

Opto_ln_S (+)1 

Opto_ln_G (-)
1 

Seriai_RX 

Seriai_TX 3 

Seriai_GND 3 

3. Serii:He poort voor algemeen gebruik 
Seriai_RX 

4. Relais uitgang voor puis slagboom/poort 
Relay - NC 

Seriai_TX Relay - NO 
Seriai_GND Relay - COM 

6.3 Ethernet Aansluit ing 
De camera is uitgerust met een CATS UTP crossover-kabel met RJ45 stekker. Het kan direct worden 
aangesloten op PC's en netwerkswitches. 
De lengte van de kabel kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een inline koppeling. 

:;. Bij storingen door onjuiste bekabeling vervalt de garantie! 
:;. Voorkom onnodig contact van de verschillende kabels, 

omdat dit kan leiden tot blijvende schade. 
:;. Bescherm de camera kabeleinden voor vocht. Anders kan er vocht 

binnenin de camera komen. 
:;. Maak geen scherpe bochten/knikken in de kabels. 
:;. Houdt rekening met spanningsuitval bij het gebruik van lange 

kabels. 
:;. De serii:He poort van de camera voldoet aan de RS 232 norm. 

OPMERKING: Na het aansluiten van de voeding zullen de groene en rode LED's van de 
camera oplichten.De groene LED brandt wanneer de camera is ingeschakeld. 



Toegang en configureren van de camera 

7. Toegang en configureren van de camera 

7.1 Software eisen voor de ParkiT camera met LetUgo 
• Windows-besturingssysteem met beheerdersrechten 
• Web browser: Mozilla Firefox 4, Internet Explorer 8, Google Chrome 14.XXX of latere edities 

7.2 Stappen voor toegang tot de web-interface van de camera vanuit een browser: 

1. Sluit de camera aan op een computer of netwerk switch, sluit dan 
de camera weer aan. Na inschakelen branden beide status-LED's 
(rood en groen op de voorzijde van de camera) terwij l de camera wordt 
opgestart. Als deze opgestart is knippert de groene status LED 2 keer om 
aan te geven dat de camera klaar is voor gebruik. 

2. Stel het IP adres van uw computer in (of voer een 
ander IP adres in) in het 192.0.2.x subnet waarbij x 
een heel getal is tussen 1 en 254, uitgezonderd 3. 
Stel uw subnet mask in op 255.255.255.0. 

• User configured 

IP address: 

Subnet mask: 

192 . 0 • 2 . 54 

255 . 255 . 255 . 0 

3. Gebruik de ping opdracht om de communicatie met de camera te testen: C:\>ping -t 192.0.2.3 

4. Er komt direct een ping signaal terug. lndien niet, verwijder de voeding en sluit deze opnieuw aan 
en type opnieuw het ping commando in. Na 3 seconden zal de camera automatische proberen het 
IP adres op te halen via DHCP: Reply from 192.0.2.3 

5. Start een browser en voer vervolgens het standaard 
IP-adres (192.0.2.3) van de camera in de adresbalk in en 
druk op enter. Hierna zal de camera starten met de admi-

http:/1192.0.2.3 

nistrator rechten, klaar om te worden ge'installaeerd en geconfigureerd. 

8. Configureren van de camera 

De ParkiT camera moet worden geconfigureerd voordat de LetUgo software wordt ge'installeerd. 
Met de configuratiewizard kan de camera snel en eenvoudig worden geoptimaliseerd voor kenteken
herkenning. Gebruik van de wizard is uiteraard optionee! - camera eigenschappen kunnen ook hand
matig worden ingesteld. 

Stappen van de wizard : Netwerkinstallatie, tijd en datum, camera taak selectie, configuratie van beeld 
eigenschappen, autozoom en autofocus, event beheer en profielinstellingen. Voor meer informatie zie 
de ParkiT gebruikershandleiding. 

Web interface 
en configureren 
van de camera: 

7. • Om aile camera functies in te stellen moet u JavaScript en ActiveX in uw browser 
instellen (en updaten). 

• Wijzigen van het standaard IP adres wordt aanbevolen - vooral als er meer ARH 
camera's worden gebruikt in hetzelfde netwerk - om een confl ict tussen IP adres
sen te voorkomen. 

• Om het IP adres van uw computer te wijzigen heeft u administrator rechten nodig. 
• Zet de camera aileen aan als de omgevingstemperatuur van de camera minimaal 

-20°C (-4°F) is. 
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lnstalleren LetUgo software 

9. lnstalleren van de LetUgo Parkeer Management Software 

9.1 Systeemeisen 
·Pentium 4, 2GHz CPU of gelijkwaardig, 1GB RAM (2GB aanbevolen voor Windows 7 en 8) 
·Windows XP SP3 of Windows 7 besturingssysteem, HD Ready-resolutie (1366x768) met 

minimaal 64MB gereserveerd video geheugen. 
·100 Mbit/sec of beter LAN aansluiting, Ethernet switch voor meer camera's, 1 USB poort (v2.0) 
·30GB HOD (ca. 30Mb voor de apllicatie, de rest is voor afbeeldingen, etc.) 

9.2 Stappen bij installeren LetUgo 
1. Het installatieprogramma start automatisch na het plaatsen van de DVD in drive. 
2. Klik op [Next] en lees de eindgebruiker licentie overeenkomst. Accepteer de overeenkomst om de 

installatie te vervolgen, druk op "lk accepteer de overeenkomst" en klik op [Next]. 
3. In de volgende stap zoekt de setup naar .NET framework op uw computer en installeert deze auto

matisch wanneer het niet beschikbaar is. 

Welcome to the LetUgo Setup 
Wizard 

This wU lnstall letUg) version +.O.Z en your compu:er. 

Tt is recorrmended that you close all other applicatOns before 
cortinuing. 

Click Next to contin..e, or cancel to exit Setup. 

![ i'iext> :!1 can:el I 

LiCense Agreement 
Flease read tl-.e folloY>Jing important information before continuing. 

Flease read tt:e folloNing Li:ens:e P.greemert, ' 'ou must accept the terms of this 
cgrc:e m::nt before continuing with the instolotio.n. 

END-USER. LICENSE AGREEMENT 

This End - User License Agreement ( "AGREEMENT") i's a 

legal agr,eement between YOU (either an 'individual or a 

s ingle entity) as LICENSEE and A .R. Elektronil<c Zot. 

r- Pii~ii\bi.a.iii•.~~n.~ 
(, 1 do net accept the agreement 

Next> Camel I 

4. Hierna voert u de licentiesleutel in die u vindt aan de zijkant van de LetUgo DVD box. Na invoeren 
van de sleutel klikt u op [Next] voor een overzicht van de nodige onderdelen die ge'installeerd 
moeten worden. Klik nogmaals op [Next] om te beginnen met het installeren van deze onderdelen. 

E]setw -LetUoo 

Software license key Required soft wares 

Rease enter softVIare license key! fefcre ns~lling LetUgo De10o the folbwng compcnents need to be instaled: 

. 

Find the soft~are license key en the box 
of the USB dongle. NJte: tte key never 
contain> zeroes. 

Can:el 

.Cann~n.P..~r.~inoJliot.al. ................................ .. 
SQL S.erv~r Compact Edition Runtime 

Click Next to tegn the lnstallauon of the required cornponer.ts! 

Next> 

• Als het installatieprogramma niet automatisch start gaat u naar 
INSTALL\LetUgo_Setup.exe op de meegeleverde installatie DVD. 

• Om LetUgo te installeren zijn administator rechten nodig. 
• De licentiesleutel is aileen geldig in combinatie met de USB dongel 

(geleverd bij de software). 

Camel 
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lnstalleren LetUgo software - vervolg 

5. Selecteer de doelmap voor LetUgo en klik op [Next]. 

6. Maak een pictogram op het bureaublad en/of laat hem direct na de installatie automatisch starten 
bij het opstarten van Windows door het aanvinken van de betreffende selectievakjes. 

E]setw ·letUoo 

Select DestinatiOn location 
Vlhere should letUgo be installed? 

:J Setup wil install Letugo into the following folder . 

To continue, cl i::kNext. If you wouk:l like to select o different folder, click Brow:-e. 

l111it.Q?I31@Mfijjj§ Btowse .. . 

.ot IM st 326, 1 MB of free disk space is reQJired. 

Ne.xt> Can:el I 

Select Additional Tasks 
Vlhich addt ional tasl:s should be performed? 

~le:t the addticnal ta9<s you wculd like Setup to perform while instaling LetUg), then 
dick Ncx:t. 

Add~ional Cons: 

rv ~:~:~:~:~:~::~:~~:~:~::!92:~1 
I;;" Start letUgo at Windol'ls startup 

Next > Camel 

7. Controleer de doelmap voor installatie, klik vervolgens op [Install] om LetUgo op uw computer 
te kopieren. 

8. Lees zodra de installatie voltooid is de LetUgo gebruikershandleiding (View LetUgo User's 
Manual (pdf)) en/of start de toepassing direct na de installatie door het aanvinken van de 
bijbehorende selectievakjes. 

9. Klik op de [Finish] knop om de installatie te beeindigen. 

E]setw ·letUoo 

Ready to Instal 
SetLP is no"' ready to b~in installing letUgo on you com~uter . Completing the LetUgo Setup 

Wizard 

Oick Install to continue 11\ith the installation, or d ck Back if you want to review or 
charge ony settings . 

setup has fnlshed lnstallng Letugo orryrur corrputer. The 
.:.pplic.:ation m.:.y be l.:.unched by selecthg the insl:.:.lled icoro·. 

Destination lo:atOn: 
C:\orogran Files\LetUgo 

Addltlcnal tasks: 
Addition.:.l iccns: 

·,:reate a desktop i:qn 

Cli:k Finish to exit Sel\Jp. 

r ~ieV< letugo User's ~lanJal (pdf) 

r Launch l e tUgo 

• De installatie plaatste ook bestanden in de Windows/System32 map. 
Controleer uw rechten voordat u de LetUgo installeert. 

• De applicatie heeft slechts ca. 30 MB harde schijf ruimte nodig, maar minimaal 30GB 
beschikbare vrije schijfruimte wordt aanbevolen voor opgeslagen afbeeldingen, 
events, etc. De vereiste vrije schijfruimte is sterk afhankelijk van de grootte en het 
aantal opgeslagen beelden. 

• Lees de probleem handleiding voor details over netwerkinstellingen (firewall, IP 
adressen, rechten, etc.). 

B 



Opstarten LetUgo en toevoegen ParkiT camera 

1 0. Opstarten LetUgo 

1. Plaats de USB dongel in een vrije USB poort en wacht tot het stuurprogramma is ge'installeerd. 
2. Open de applicatie vanuit het start menu of klik op het LetUgo pictogram op het bureaublad 

(indien geplaatst). 
3. Voer de login 'admin' en het wachtwoord 'admin' in om het programma te gaan gebruiken. 

De eerste keer start de LetUgo met administrator rechten. 

11. Toevoegen van de ParkiT camera 

1. Klik op het Settings menu en selecteer de tab Camera's. 
2. Klik [New] en voer de data van de nieuwe camera in: 

· NAAM: ledere unieke tekst 
·CAMERA TYPE: kies PARKIT 
o RICHTING: Richting van de geobserveerde rijbanen. 
Opmerking, in geval van ongedefinieerde richting kan de tijd niet worden berekend. 

o IP ADRES: IP adres van de camera 
o POORT: Poort van de computer met LetUgo die is toegewezen voor communicatie met de 
camera . 

o OPENINGSTIJD: Dit verwijst naar de tijd die de slagboom in open positie is. 
o FUNCTIE: Kies kentekenlezer of overzicht 
o TEST: De camera kan rekening houden met rechten en/of een zwarte lijst of deze 
negeren. Controleer waar rekening mee moet worden gehouden. 

3. Klik op [OK] om de wijzigingen toe te passen. 

• Zonder USB dongel start LetUgo met beperkte (management) functies. 
• lnvullen van de naam en het adres is verplicht. 

lnvullen van de andere velden is optionee!. 
• Voor meer informatie over het gebruik van de LetUgo verwijzen wij u naar de 

LetUgo gebruikershandleiding. 
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Trigger configuratie, Event Manager en Upload Manager 

12. Trigger Configuratie 

• Gebruik van de GPIO (hardware) trigger samen met LetUgo wordt sterk aanbevolen. 
• De LetUgo software stelt automat isch trigger en upload configuraties in. Om 

deze instellingen eenvoudig te wijzigen gebruikt u de Web interface van de ParkiT 
camera. De belangrijkste trigger calibratie stappen zijn de volgende: 

12.1 Event Manager (LetUgo stelt de Event Manager automatisch in) 

Gebruik de Event Manager om de triggerbron(nen) te selecteren (en combineren). Registreer de trigger
bronnen die u wilt gebruiken, selecteer een uitgang en configureer zijn instellingen door te klikken op de 
bijbehorende knoppen.Voer na configuratie de toegewezen hoofdletter van de geselecteerde trigger in 
de formulevak in of plaats een combinatie met behulp van de toegewezen letters en logica wanneer u 
meerdere triggers gebruikt.Kiik [Start] om de formule te valideren. 

Login 

Live Vrew 

Configuranon Wrzard 

Setup 

Profiles 

Users 

Date and Time 

Netwot1< Setup 

Easy Setup 

Advanced Setup 

Motion Detection 

Event Manager 

Diagnostics 

Update 

Restan 

Help 

Event Manager 

Trigger Sources 

Hardware Motion Detection 

Software Trigger 

UARTTrigger 

GPIOTrigger 

Scheduler Trigger 

Output 

@J] [ Register II Configure I 

@J] l~ter ) ~e ) 

@J] [ Register I [ Configure I 

ITIJ I Register I [ Configure I 

A 

!AlB I 
L...-So_ttw_a_re_T_ng_ge_r_: o ___ ...JI c= 
L..._G_P_IO_T_rtg_g_er_: o ____ ...JI c= B 

~ I Reset ] ~ 

Voor meer informatie over de Event Manager verwijzen wij u naar de Park IT gebruikershandleiding. 

12.2 Upload Manager (LetUgo stelt de Upload Manager automatisch in) 

Gebruik de Upload Manager om het doel, de bestandsnaam, het protocol voor het oploaden van 
camerabeelden, event data en trigger informatie te selecteren. 

Profiles 

Users 

Date and Time 

Network Setup 

Easy Setup 

Upload Protocol 

FTP SMTP • HTTP Current protocol is 

POST 

Include Image ~ Event data 

Host 192.0 .2.1 0:8080 

Filename template $y-$o-$d-$h-$m-$s-$1.jpg 
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GPIO Trigger 

12.3 GPIO Trigger (LetUgo stelt de GPIO trigger automatisch in) 

Bij het triggeren van de camera door de GPIO poort kan de GPIO Trigger worden geconfigureerd 
in het volgende menu. Opgemerkt dat de Start offset en End offset waarden moeten worden ge
specificeerd op de camera. Aanbevolen: 500ms verschil tussen de twee waarden (bijv . Start 
offset = 0 en End offset = SOO).Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding voor 
probleemoplossing. 

Trigger modus: 

Lnam 

LIV8VIP.W 

Lon11ourat1on l/'l~taro 

::erup 

Profiles 

Users 

Date and Time 

Network Setup 

Easy Setup 

Advanced Setup 

Motion De1ec1ion 

5-ent Manager 

Diagnostics 

Update 

Confioure GPtO Trigger 

Tne camera can be lflooerea throuotl llS General Puroose tn a no outPuts (GPIO) as welt. 

F'or more informa1ion see Users's and Programmers manual. 

Output r 

Input ' \; 

Sample rate I 100HZ :::1 
Reautred samptes Ito 

Logic 1 '\IO•aoe level I Low 3 
Start offset [ms] lo 

End offset [ms[ IGoo 

Trigger mode I Ri:sh g ecge :::1 

9.Abtnit I Bad< 1o Evert Momger I 

Wanneer de Trigger, bijv. een detectielus, actief is (een voertuig staat op de Ius) zal de LED "Input" 
groen oplichten. Wanneer dit niet het geval is moet u de 2-standen jumper (10 controller) in de andere 
positie zetten. 
De Trigger taak (upload) kan worden ingesteld in verschillende fasen van een triggersignaal: 

1. Level Modus 
Bij Level modus wordt de triggertaak continu uitgevoerd tot het eind van het triggersignaal: 

1 

0 
Trigger Start 

2. Rising Edge Modus 

Trigger End 

Bij Rising Edge modus wordt de triggertaak aileen uitgevoerd op het moment dat het triggersignaal 
binnenkomt: 

L 
Trigger Start Trigger End 

3. Falling Edge Mode 
Bij Falling Edge modus wordt de triggertaak aileen uitgevoerd op het moment wanneer het trigger
signaal eindigt: 

~J L 
Trigger Start Trigger End 



Toevoegen van kentekens en geven van rechten 

Start de LetUgo software en ga naar het Gebruikers menu. 
Toegang en het uitrijden wordt aileen verleend aan geautoriseerde voertuigen. 
Rechten worden toegewezen aan kentekenplaten (deze moeten exact overeenkomen). 
Het systeem geeft automatisch toegang aan juist geidenti ficeerde voertuigen met geld ige rechten 
en creeert ook een evenementenl ijst van aile in- en uitgaande voertuigen. 
Nieuwe rechten kunnen worden gegeven door te klikken op de NIEUW knop in het Gebruikers 
menu. 

Kenteken: Het kenteken tekstveld moet ingevuld worden (zonder spati es of streepjes). 
Het invullen van de andere velden is optionee!. 
Controle van de rechten is uitsluitend gebaseerd op het kenteken. 

Om deze instell ingen op te slaan klikt u op de OK knop. 
Voor verdere configuraties verwijzen wij u naar de LetUgo gebruikershandleiding. 

OPMERKING: Controleer de trigger instellingen door de kentekenplaat duidelijk voor de camera 
te houden en te klikken op de knop OPEN. De LetUgo voert ANPR (kentekenplaatherkenning) uit 
en plaatst het kenteken in de rechterbovenhoek. 



Toegangscontrole overzicht {principe werking) 

ANPR 






