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WIFI NATTSYN MINIKAMERA 

Hurtigguide for oppsett (OBS! Ved oppsett må kamera og mobil må være nær WiFi-router)  

- Steg 1: Dersom du ønsker opptak, må du sette inn et Micro SD-kort i kort-sporet. Kamera støtter 

opptil 64GB SD-kort. 

- Steg 2: Koble kamera til strøm gjennom USB-ledningen og en 5V USB-lader (vanlig mobillader). 

- Steg 3: Last ned app-en «SAP HD» fra App Store eller Play Store, eller skann QR-koden som står 

på den engelske bruksanvisningen. 

- Steg 4: Koble din mobil til WiFi nettverk. Kamera støtter 2.4GHz WiFi. Hvis WiFi-router er dual-

band, må du koble mobilen til 2.4GHz og ikke til 5G. 

- Steg 5: Start app-en, og trykk på + symbolet øverst til høyre.  

- Steg 6: Trykk på «Not network state», deretter trykk på «Wi-Fi Configuration». 

- Steg 7: Bruk nål og trykk og hold inn i 5 sekunder i rest-hullet. Ved hullet står «RESET». 

- Steg 8: Sjekk om at blå indikator-lyset blinker. Når blå indikator-lyset blinker, kan du trykke på 

knappen. 

- Steg 9: Sjekk om at navnet til WiFi-routeren som mobilen er koblet på, viser seg i WiFi feltet. Tast 

inn passordet til WiFi-routeren i feltet for passord. Trykk på «Next». 

- Steg 10: Skru opp mobilvolumet og legg mobilen nær ved siden av kamera, og trykk på kjør-

knappen for å starte konfigurasjon. Vent til konfigurasjon fullføres. 

- Steg 11: Enheten id, navn og passord vil bli vist når konfigurasjonen er ferdig. Trykk på «Finish» 

knappen for å fullføre konfigurasjonen. 

- Steg 12: Trykk på videoknappen, så kan du se direkte bilde. 

- Steg 13: Standardpassordet er "admin". Av sikkerhetsmessige grunner, må du endre 

standardpassordet etter konfigurasjonen. 

Anmerkning:  

- Dersom du bytter WiFi-router, må du nullstille kamera ved å trykke inn i reset-hullet og kjøre alle 

stegene på ny.  

- Dersom det ikke viser direkte bilde, 

o Sjekk om at mobil er koblet til internett enten via WiFi eller 4G. 

o Sjekk om WiFi-dekningen hvor kamera er konfigurert på, er god og stabil. 

o Prøv å nullstille ved å trykke inn i reset-hullet og kjør alle stegene på ny. 


