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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. Åpne bakdekselet, og sjekk om at batteriet er på plass, og koble enheten til strøm gjennom USB ladekabelen og 

laderen. 

2. Dersom kamera skal ta opp, må du putte inn et mikro sd kort (støtter opp til 32GB) i «SD Card Slot». Vær OBS på at 

kortet settes inn kort i korrekt vei. Kortet blir festet inn gjennom fjær. Hvis kortet skal tas ut, må du trykke inn på 

kortet, så løsner det seg ut.  

3. Sett ON/OFF knappen til ON, så viser klokkeslett på klokkes skjerm 

4. Trykk på Set knappen en gang, så blinker tallet for time. Trykk på Plus knappen til korrekt time viser seg, så trykk på 

Set knappen for å lagre time. Deretter blinker tallet for minutt, så trykk på Plus knappen til korrekt minutt viser seg. 

Trykk på Set knappen for å lagre minutt. 

5. Vent et minutt før du setter i gang med oppsetting av kamera. 

Oppsetting av kamera på iPhone/iPad 

 Steg 1: Last ned og installer app-en «LookCam» fra App Store eller Google Play Store. LookCam må få alle apptillatelser 

som tilgang på kamera, lagring, mikrofon, telefon, permanet varsel, vis popup-vinduer når den kjører i bakgrunnen. 

 Steg 2: Åpne WiFi innstilling på mobil.  Kameras WiFi-ID skal komme opp. ID-en har sifre og bokstaver, og begynner 

med bokstaven G. Denne står også på QR-koden som er limet på bunnen til enheten. Trykk på den, så blir mobilen 

koblet til kameraet sitt WiFi signal. Dersom ID-en til kamera ikke kommer opp, må du trykke og holde i 40 sekunder i 

Reset-hullet. Reset-hullet ligger på baksiden til klokken mellom ON/OFF knappen og USB-porten. 

 Steg 3: Åpne app-en «LookCam». ID-en til kameraet skal allerede ligge inne under My Device. Hvis det ligger ikke noen 

ID, trykk på + symbolet øverst til høyre. Deretter velg «Add new online Camera», så trykk på «Add by lan». Under 

«Add by lan» skal ID-en til kamera vise seg. Når du trykker på den, blir ID-en lagt inn i forsiden.  
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 Steg 4: ID-en til kameraet skal vise «Device Online». Trykk på den, så kommer det opp om at du vil legge inn ditt eget 

passord. Hvis du trykker på modify, må du taste inn det gamle passordet og taste inn ditt eget passord to ganger. Old 

password er 123456, dersom du ikke har endret det ved tidligere oppsetting. Hvis du nullstiller enheten, blir old 

password satt tilbake til 123456 igjen. 

 Steg 5: Online kamera kommer opp, og viser live kamera, når du trykker på ID-en (Device Online).  

 Steg 6: Når du ser på live kamera, trykk på pilen til venstre for å komme tilbake til forsiden «My Device». 

 Steg 7: Under My Device ligger ID-en til kamera som viser Device Online. Trykk på tannhjul symbolet, og velg «Device 

Setting». Deretter velger du «WiFi Setting». Under SSID list skal ditt WiFi-nettverk komme opp. Hvis WiFi-nettverket 

ikke viser seg der, må du sjekke om at din WiFi-router er på og du sitter med enheten i nærheten av routeren. Vær 

oppmerksom på at enheten støtter kun 2,4G WiFi-nettverk. Noen routere er dual-band som har både 2,4G og 5G. 

Sjekk om at routeren sender også signal på 2,4G. 

 Steg 8: Tast inn pin-koden til routeren, og trykk på OK.  

 Steg 9: Slå av app-en, og vent 5 minutter. Sjekk WiFi på mobilen om at den er koblet til WiFi-nettverket på routeren 

din. Start app-en og trykk på tannhjul symbolet, så trykk på «Reconnect Device». ID-en til kamera skal vise «Device 

Online». Du vil se live kamera, når du trykke på den. 

Oppsetting av kamera på Android telefon/nettbrett 

 Steg 1: Last ned og installer app-en «LookCam» fra App Store eller Google Play Store. LookCam må få alle apptillatelser 

som tilgang på kamera, lagring, mikrofon, telefon, permanent varsel, vis popup-vinduer når den kjører i bakgrunnen. 

 Steg 2: Åpne WiFi innstilling på mobil.  Kameras WiFi-ID skal komme opp. ID-en har sifre og bokstaver, og begynner 

med bokstaven G. Denne står også på QR-koden som er limet på bunnen til enheten. Trykk på den, så blir mobilen 

koblet til kameraet sitt WiFi signal. Dersom ID-en til kamera ikke kommer opp, må du trykke og holde i 40 sekunder i 

Reset-hullet. Reset-hullet ligger på baksiden til klokken mellom ON/OFF knappen og USB-porten. 

 Steg 3: Åpne app-en «LookCam». Meldingen «Find a new device G… has been added. Do you want to connect to Wi-Fi 

network?» kommer opp. Trykk på OK. Under SSID list skal ditt WiFi-nettverk vise seg. Hvis ditt WiFi-nettverk ikke er 

det, må du sjekke om at din WiFi-router er på og du sitter med enheten i nærheten av routeren. Vær oppmerksom på 

at enheten støtter kun 2,4G WiFi-nettverk. Noen routere er dual-band som har både 2,4G og 5G. Sjekk om at routeren 

sender også signal på 2,4G. 

 Steg 4: Velg ditt WiFi-nettverk og tast inn WiFi passordet og trykk på OK. 

 Steg 5: Slå av app-en og vent 5 minutter. Sjekk WiFi på mobilen om at mobilen er koblet til ditt WiFi-nettverket. Start 

app-en. ID-en til kamera skal stå under My Device, og viser «Device Online». Når du trykker på ID-en, kommer en 

melding opp om du vil legge ditt eget passord for kameraet. Hvis du trykker på modify, må du taste inn det gamle 

passordet og taste inn ditt eget passord to ganger. Old password er 123456, hvis du ikke har endret ved tidligere 

oppsetting. Hvis du har nullstilt enheten, blir Old pawword satt tilbake til 123456 igjen. 

Nullstilling: 

Hvis kamera skal konfigureres på et annet WiFi-nettverk, eller ikke fungerer som det skal, må du nullstille kameraet. Enheten 

kan nullstilles på to måter, enten via app-en eller gjennom Reset-hullet.  

 Nullstilling via app-en: Sjekk om at det står «Device online». Trykk på tannhjul symbolet. Deretter velger du «Device 

Setting», så velger du «Reset Factory». Etter 5 minutter skal ID-en til kameraet kommer opp igjen på mobil sin WiFi, 

hvis du åpner wiFi-innstillingen.  

 Nullstilling via Reset-hullet: Reset-hullet ligger på baksiden av klokken mellom ON/OFF knapp og USB-porten Sjekk om 

at indikatorlyset lyser eller blinker med blå farge. Ta en nål og trykk og hold inn i 40 sekunder i Reset-hullet. Etter 5 

minutter skal ID-en til kameraet kommer opp igjen på mobil sin WiFi, hvis du åpner wiFi-innstillingen.  

 Slett kamera: Etter nullstilling må ID-en fjernes fra app-en. På forsiden trykk på tannhjul symbolet og velg «Delete 

Device». 
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Live kamera: 

Når du ser på direkte videooverføring (live kamera) ser du noen symboler øverst og nederst se bildet 

 

 Brightness Adjustment: Med dette kan du justere lysstyrken 

 Adjusting Contrast: Med dette kan du justere kontrasten 

 Night Vision On/OFF: Med dette kan du slå av og på nattmodusen 

 LED Light on/OF: Med dette kan du slå av og på indikatorlyset i enheten. 

 Resolution Rate: Med dette kan du justere opp og ned videooppløsning. Dersom din WiFi-router har liten bredbånd, 

anbefales å velge VGA. 

 Microphone On/OFF: Med dette kan du aktivere eller deaktivere mikrofonen om du vil høre lyd på live kamera. 

 Snapshot: Med dette kan du ta stillbildet. Bilder lagres inn i mobilen, og kan ses på forsiden. 

 Video Record: Med dette kan du ta opp video. Videoopptak lagres inn i mobilen, og kan avspilles på forsiden. 

Forsiden i app-en: 

På forsiden i app-en ser du alle dine enheter listet under «My Device». Nederst ser du to andre knapper: 

 Photo: Alle stillbilder som ble tatt via Live kamera, ligger der. 

 Files: Alle videoopptak som ble tatt via Live kamera, ligger der.  


