BRUKSANVISNING

TRÅDLØST SKJULT KAMERA I BORDKLOKKE
Enheten må holdes unna varme og fuktighet. Ta vare på manualen for senere referanser!

Pakken inneholder:




Skjult WiFi kamera i bordklokke
USB ladekabel
5V lader

Før du setter i gang med kamera funksjonen
1.

2.
3.

4.
5.

Du må gjennomføre oppsett i nærheten av WiFi-router. Det vil si at du må ha klokken og mobilen og sitte ved siden av
WiFi-router mens oppsetting. Vær oppmerksom på at kameraet fungerer med 2,4G WiFi-nettverk. Fleste WiFi-routere
har 2,4G. Noen WiFi-router har 5G nettverk i tillegg.
Åpne bakdekselet, og sjekk om at batteriet er på plass, og koble enheten til strøm gjennom USB ladekabelen og
laderen.
Dersom kamera skal ta opp, må du putte inn et mikro sd kort (støtter opp til 32GB) i «SD Card Slot». Vær oppmerksom
på at kortet settes inn i på korrekt vei. Kortet blir festet inn gjennom fjær. Hvis kortet skal tas ut, må du trykke inn på
kortet, så løsner det seg ut.
Sett ON/OFF knappen til ON, så lyser skjermen til klokken. Sjekk om at indikator-lampene inne i klokken lyser.
Vent et minutt før du setter i gang med oppsetting av kamera.

Installasjon av app-en «V380 Pro»








Steg 1: Last ned og installer app-en «V380 Pro» fra App Store eller Google Play Store. V380 Pro må få tillatelser på
«Automatisk oppstart», «Lagring», «Posisjon», «Kamera», «Mikrofon», «Telefon», «Vis popup-vinduer når den kjører i
bakgrunnen», «Permanent varsel» og «Endre Wi-Fi tilkobling (slå Wi-Fi på eller av)». Disse tilgangene gis mens appinstallasjon eller kan slås på under App-behandling ved innstilling av app-er på mobilen.
Steg 2: Åpne V380 Pro og trykk på «Register». Velg «Country / Region» og tast inn e-postadressen din. Deretter trykk
på «Verify Code». App-en vil sende deg en kode til e-postadressen din.
Steg 3: Tast inn koden og trykk på «Next».
Steg 4: Legg inn et passord for registrering ved å tast inn passordet i feltet «Password» og tast inn passordet en gang
til inn i det andre feltet «Confirm password». Passordet må være mellom 6 og 16 tegn, og må inneholde både
bokstaver og siffer. Deretter trykk på «Submit». Så får du opp skjermbildet «Registration successfull». Trykk på «Log
in».
Steg 5: Tast inn e-postadressen din og passordet ditt som du har lagt inn ved registrering. Trykk på «Log in».
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Oppsetting av kamera mot Wi-Fi-nettverk:









Steg 1: Åpne WiFi innstilling på mobil. Kameras WiFi-ID skal vise seg på listen av tilgengelige WiFi-enheter. ID-en
inneholder sifre og bokstaver. Trykk på ID-en, så blir mobilen koblet til kameraet sitt WiFi signal. Dersom ID-en til
kameraet ikke viser seg, må du trykke og holde inn i 10 sekunder i Reset-hullet. Reset-hullet ligger på baksiden til
klokken mellom ON/OFF knappen og USB-porten.
Steg 2: Åpne app-en «V380 Pro» og trykk på + tegnet. Deretter velger du «Wi-Fi- Smart camera».
Steg 3: Velg «Device nearby», så skal vises ID-en til kameraet. Trykk på den.
Steg 4: Velg WiFi-nettverket ditt. MERK: Du må velge 2,4G nettverk og IKKE 5G. Hvis det kommer opp en melding om
at enheten slår på eller av WiFi, må du trykke på bekreft.
Steg 5: Tast inn passordet til WiFi-nettverket i det andre feltet. Deretter trykk på «Confirm». Konfigurasjon tar noen
sekunder. Vent inntil konfigurasjonen er ferdig.
Steg 6: Tast inn et navn for klokken og trykk på «Finish».
Steg 7: Trykk på bildet av kameraet for å avspille Live kamera. Når Live kamera startes på først gang, kommer det opp
en melding om at du må legge inn et passord til kameraet. Tast inn et passord i feltet «New Password» og tast inn
passordet igjen i feltet «Confirm Password». Passordet må inneholde både siffer og bokstaver. Det må inneholde
minst 6 siffer og bokstaver. Trykk på «Confirm». HUSK PASSORDET!

Innstilling av klokkeslett: Trykk på tannhjul-symbolet. Deretter velg «General». Trykk på «Device time» og velg tidssonen for
Norway (UTC+01:00). Korrekt kolleslett skal vises på skjermen til klokken.

Innstilling av Push-varsel: Kameraet inneholder bevegelsesdeteksjon. Den sender push-varsel til mobil når det detekterer
bevegelse foran bordklokken. Husk at du må aktivere alle varsler til app-en under app-behandling i mobiltelefon-innstilling.
Trykk på symbolet for Disarm/Arm for å slå på og av bevegelsesdeteksjon. Alle push-varsler blir listet under «Alarm Message».

Deling av Live kamera med andre: Dersom du ønsker å dele kameraet med en annen person, kan du trykke på symbolet
«Share», og legge inn e-postadressen til personen. Husk at personen må ha allerede installert V380 Pro app-en på sin mobil og
opprettet en konto med sin e-postadresse. Når du trykker på «Invite», vil personen få e-post med instruksjonen for å legge inn
kameraet i app-en på sin mobil.
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Sletting av kamera: Du kan fjerne kameraet fra app-en ved å trykke på «Delete».

Ta opp stillbilde: Start Live kamera og trykk en gang på «Snapshot». Et stillbilde blir lagret. Bildene kan ses under
«Profile»  «Album».
Ta opp video: Start Live kamera og trykk en gang på «Record». Kamera starter videoopptak. For å stoppe
videoopptak trykk en gang på «Record». Videoen blir lagret. Videoene kan ses under «Profile»  «Album».
Justering av videooppløsning: Kameraet kan sende LIVE og ta opp i to kvaliteter. «SD» for lav oppløsning og «HD»
for høy oppløsning. Trykk på SD for å skifte til HD kvalitet.
Bevegelsesaktivert eller permanent opptak: For å få denne typen opptak må du sette inn et mikro sd-kort i SD-kort
sporet baksiden på klokken. Merk at kameraet må slås av først før du setter inn SD-kortet. Skyv On/OFF knappen
før du putter inn kortet. Slik aktiverer du opptak: Trykk på «Settings» og velg «Video Record». Hvis du skal ha
permanent opptak, slå på «Continous Recording». Hvis du skal ha bevegelsesaktivert opptak, slå på «Event
Recording». Husk at bevegelsesdeteksjonen må være på, hvis du vil ha opptak ved bevegelse. Du kan velge
videokvalitet HD eller SD på opptak. Opptakene lagres til SD-kortet.
Nedlastning av opptakene fra SD-kortet: Start Live kamera og trykk på «Replay». Trykk på SD card og velg datoen
når opptakene ble gjort.
Endre passordet til kameraet: Hvis du skal endre passordet som du har lagt inn til kameraet, kan du gjøre dette
under «Settings»  «General»  «Modify password»
Nullstilling (Reset): Hvis kamera skal konfigureres på et annet WiFi-nettverk, eller ikke fungerer som det skal, må du nullstille
kameraet:





Steg 1: Koble klokken til strøm og slå på ON/OFF knappen på ON.
Steg 2: Trykk og hold inn i 10 sekunder i Reset-hullet som ligger mellom USB-porten og ON/OFF knappen.
Steg 3: Åpne V380 Pro app-en og fjern kameraet fra app-en.
Steg 4: Kjør oppsetting av kameraet mot WiFi-nettverk på nytt.
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