BRUKSANVISNING

BLUECAM - FULL-HD TRÅDLØST NATTKAMERA I BORDKLOKKE

Beskrivelsen av knappene:
A. Av/På knapp: Trykk og hold inn for 3 sekunder for å slå på eller av enheten.
B. Slå av skjermen: Trykk og hold inn for 3 sekunder for å slå av eller på lyset på skjermen.
C. Dato/klokkeslett: Trykk og hold inn for 3 sekunder for å stille inn klokkeslett og dato.
D. Vekkefunksjon: Trykk og hold inn for 3 sekunder for å stille inn vekkefunksjonen.
E. Sett: Trykk en gang for å endre dato og klokkeslett.
F. Mikro SD-kort port: Sett inn et mikro sd-kort for opptak.
G. Reset: Trykk inn i hullet med nålen inntil du hører «Reset successed». Dette er for å nullstille kamerafunksjonen.
Oppsetting av WiFi tilkobling (ved kamera-oppsetting må du sitte nærmest til WiFi-router)
1. Sjekk om at routeren din er på, og du har god WiFi dekning.
2. Kameraet støtter 2,4GHZ nettverk. Hvis din WiFi-router har dualbånd, må du sjekke om at 2,4GHZ WiFi er tilegnelige under
WiFi-innstillingen på mobilen din.
3. Koble mobilen til 2,4GHZ WiFi-nettverket.
4. Sjekk om at stedstjenester er slått på i mobilen.
5. Installer app-en «BlueCamCloud» fra App Store eller Google Play Store.
6. Ved start av app-en vil den spørre om tillatelse for «posisjonen", velg «Tillat mens du bruker appen».
7. Tillat også at appen får tilgang til mikrofonen og sending av varsler.
8. Åpne bakdekselet til klokken, og sette inn 2 stk batteriene i korrekt vei i enheten.
9. Hvis du ønsker opptak, må du sette inn et mikro sd-kort i klokken. Kameraet støtter sd-kort opp til 64GB.
10. Koble klokken til strøm gjennom ladekabelen og laderen (klokken må være koblet til strøm i 24 timer for å lade opp
batteriene). Etter fulllading kan kameraet fungere omtrent i 10 timer uten strømtilkobling. Anbefaler å koble klokken på
permanent strøm.
11. Trykk og hold inn på A-knappen for 3 sekunder for å slå på enheten. Skjermen lyser.
12. Vent inntil du hører «Welcome to use, please connect to network» (Hvis du ikke hører lyden, trykk inn med nålen i Resethullet).
13. Start appen “BlueCamCloud”, og trykk på “Add Device”, deretter velg den første modellen av «IP Camera».
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sjekk om at mobilen er koblet til 2,4GHZ WiFi nettverket, og trykk på NEXT-knappen.
Tast inn passordet til WiFi-nettverket og trykk på Connect WIFI knappen.
Holde mobilen nærmest til klokken og trykk på NEXT knappen. Så starter enheten å konfigurer WiFi-tilkoblingen.
Når konfigurasjonen er ferdig, vil du høre «Connection successed». Deretter trykk på Add Decive.
Du skal se Online kamera på forsiden til app-en.
Når du trykker midt på bildet, blir LIVE kamera åpnet. Så er WiFi-tilkoblingen er ferdig oppsatt.
For sikkerhets skyld endre det forhåndsinnstilte brukernavnet og passordet. For å gjøre dette gå tilbake til forsiden, og trykk
på «Password is weak», deretter tast inn et navn for brukernavn i feltet «user name» og ditt eget passord i feltet
«Password». Velg et sterkt passord som inneholder både bokstaver, sifre og symboler, og det må være mellom 4 og 20
lengde. Deretter trykk på Done. HUSK passordet! Hvis du glemmer det, må du nullstille WiFi-tilkoblingen og sette opp igjen.

LIVE kamera

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Aktiverer mikrofon. Dette lar deg motta lyd gjennom enheten.
Lagrer et stillbildet i BlueCam-appen (ikke inne i telefonens kamerarulle).
Tar opp video i BlueCam-appen (ikke inne i telefonens kamerarulle).
Veksle mellom standard oppløsning (SD 720P) og høy oppløsning (HD 1080P).
Infrarød (IR) nattesyn. Auto-modus muliggjør IR i omgivelser med lite lys. Velg Close for å deaktivere hele tiden.
Vend videobildet horisontalt.
Vend videobildet vertikalt.
Delt visning. Denne funksjonen er nyttig hvis du har flere kameraer på denne modellen.
Veksle visning mellom fullskjerm og stående videobilde.

Push-varsel på bevegelse og lyd
Denne klokkekameraet kan sende et push-varsel til mobilen når den oppdager bevegelse eller lyd. For å få tilgang til varselinnstilling,
gå til forsiden og velg tannhjul ikonet og velg Alert Settings.
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1.
2.
3.

Motion Alert: Slå på for å få tilgang til følsomhetsvalget, som kan settes til lav, midt eller høy.
Voice Alert: Slå på dette for å justere følsomheten.
Trykk på Done knappen.

Oppsetting av SD kort
Hvis du har installert et mikro SD-kort i enheten, velg tannhjul ikonet, deretter SD Card Settings. Kortet må formateres før bruk når
det brukes for først gang. Trykk på Format SD card, deretter trykk på OK.

Tidsplan for videoopptak
1. For å angi tidsplan for videoopptak, velg tannhjul innstillingsikonet og velg SD card Settings.
2. Et mikro sd-card må være installert for at opptak skal fungere. 64GB-kort kan gi omtrent en uke med kontinuerlig Loop
Recording.
3. Slå på Loop Recording for å ta opp i en kontinuerlig loop, slå på Best Quality Recording for å ta opp i høy oppløsning
4. Velg Record Timing setting for å stille inn opptakstid og velge ukedager og tidspunkt for opptak.

Se planlagt opptak
Velg

ikonet for å få tilgang til å se dine opptak. Herfra vil du kunne se eller laste ned opptak fra den valgte datoen.

Ved å trykke på dato i kalenderen får du tilgang til opptakene som ble laget på den valget datoen.

Blå markert tidsområde viser planlagte opptak. Grønn markert tidsområde viser bevegelsesaktivert opptak. Gul markert tidsområdet
viser lydaktivert opptak.
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Ved å trykke på

får du tilgang til sendte push-varsler

Nullstilling
Kameraet kan nullstilles enten ved å trykke inn med nålen i Reset-hullet inntil du hører «Reset successed» eller via valget «Reset
Equipment» under Settings i appen. Etter nullstilling blir alle kamerafunksjonene slettet, og du må sette opp igjen. Kameraet må
nullstilles dersom det ikke fungerer som det skal eller kameraet skal settes opp mot et annet WiFi-nettverk.
Oppsetting av klokkeslett og dato:
1. Trykk og hold inn på C-knappen for 3 sekunder for å stille inn dato. Datoen vises i formen år/måned/dag.
2. Trykk på E-knappen for å velge korrekt dato.
3. Trykk på C-knappen for å gå til klokkeslett (skifte mellom dato og klokkeslett)
4. Trykk på C-knappen igjen for å lagre innstilling når du er ferdig med alle innstillinger. Dag viser seg automatisk.
Oppsetting av vekkefunksjon:
1. Trykk og hold inn på D-knappen for 3 sekunder inntil du hører en pipe-ton. På skjermen vises (Sd:--). Trykk på E-knappen for
å slå på vekke-lyden. På skjermen viser (Sd. On).
2. Trykk på D-knappen, så viser skjermen (A1:--).
3. Trykk på E-knappen for å slå på eller av Alarm1, så viser skjermen (A1: on) eller (A1:--) tilsvarende valg.
4. Trykk på D-knappen for å innstille time til vekketid. Trykk på E-knappen for å velge time.
5. Trykk på D-knappen for å innstille minutt til vekketid. Trykk på E-knappen for å velge minutt.
6. Trykk på D-knappen for å velge Alarm2 (og 3), hvis du ønsker det. Følg stegene fra 2 til 5.
Anmerkning1: Du kan trykke på D-knappen for å hoppe over en hvilken som helst innstilling.
Anmerknig2: Trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe veke-lyden. Det er ingen slumrefunksjon.
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