
Instruksjon til oppsetting for WiFi-tilkobling

1. Last ned LookCam fra App Store eller Google Play Store på mobilen hvor du skal se på live 
kamera. 

2. Ta av dekselet på baksiden av høyttaleren, og sjekk om at batteriet er på plass. Hvis det er 
lapp-isolator er plassert på batteriets kontakten, fjern den. 

3. Hvis du vil ha opptak, må du sette inn minnekort i kort-spore (Vær oppmerksom på korrekt 
vei). Kort blir festet inn når du trykker kortet i sporet. 

4. Kobler høyttaleren til strøm via den medfølgende ladekabelen og USB-laderen. 

5. Koble mobilen til WiFi-nettverket (2,4G) hvor kameraet skal settes opp mot. Ved WiFi-
oppsetting må enheten og mobilen være i nærheten av WiFi-router. Hvis du har dual WiFi-
router (2,4G og 5G), må du koble mobilen til 2,4G nettverket. 

6. Slå på kameraet ved å sette ON/OFF knappen på ON. Deretter bruk den medfølgende nålen 
for å trykk inn i hullet hvor står R på. Vent 2 minutter. 

7. Åpne WiFi-innstillingen på mobilen, og søk etter tilgengelige WiFi-nettverk. Kameras WiFi 
skal dukke opp på listen. Navnet til Kameras WiFi består av sifre og bokstaver. Trykk på den
for å koble mobilen til kameras WiFi. 



8. Åpne LookCam app-en, så kameraet blir gjenkjent i app-en. Trykk på OK. 

9. WiFi-oppsetting blir åpnet, så velg ditt WiFi-nettverk (2,4G) og tast inn passordet til WiFi-
en og trykk på OK. Hvis en melding kommer opp om at «Device will reboot», trykk på OK. 

10.Vent to minutter. Deretter sjekk om at mobilen er koblet tilbake til WiFi-nettverket ditt. 
Lukk app-en og åpne den igjen. Kameraet i appen skal være online nå. 

11.Trykker på kameraet i appen, så åpnes en varsel om at du vil endre passordet til kameraet. 
Anbefaler å trykke på Modify for å legge inn eget passord. Old Password er: 123456. Nytt 
passord må inneholde minst 6 tegn med sifre og bokstaver (NB! HUSK passordet ditt) 

12.Nå kan du se live video. Det fins flere innstillinger i appen som styrer kameraet for 
bevegelses varsel, opptak, dato/klokkeslett etc.   

 

Hvis kameraet skal settes opp mot et annet WiFi-nettverk etterpå, må du nullstille kameraet ved å 
trykke og holde inn i hullet hvor står R på . Deretter kjører man den hele oppsettingen på nytt. 
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