BRUKSANVISNING

SKJULT WIFI NATTKAMERA I PIR-SENSOR

1)Mikrofon 2)lyssensor 3)IR-Nattsyn 4)Kamera
5)PIR-sensor 6)Kameras høyttaler

7)USB-port 8)Minnekort-port 9)WiFi indikator 10)Reset
11)Lading indikator 12)AV/PÅ knapp 13)Batteritilkobling
14)Batteri 15)Brakettfeste

Hurtigguide
1.
2.
3.

Last ned og installer app-en “CamSC” fra App Store eller Google Play. Gi tillatelse for “Notification”, “Bluetooth” og “location” ved
installasjon av app-en.
Åpne CamSC og velg ditt region (f.eks. Europa), og trykk på REGISTRATION.
Tast inn din e-post og et passord og trykk på “Send CAPTCHA”. App-en sender en kode til din e-post.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tast inn koden som du fikk på e-post, og huk av “CamSC service agreement”, og trykk på REGISTRATION.
Ta av dekselet på baksiden, og fjern batteribeskyttelse. Sett inn et mikro SD-kort i minnekort-porten.
Koble kameraet til strøm gjennom den medfulgte ladekabelen og en 5V/2A mobillader.
Skyv AV/PÅ-knappen til ON.
Trykk og hold inn på RESET-knappen i 4 sekunder til du hører en pipetone.
Start app-en “CamSC” og trykk på + ikonet >> Smart Home >> Pairing Mode >> Trykk på device name >> Velg Wi-Fi nettverk >> tast inn
passordet til Wi-Fi nettverket >> trykk på NEXT.
10. Enheten blir satt opp i ca. 10 sekunder.
RESET-knappens funksjoner




Enheten blir restartet, når man trykker en gang.
Enheten blir klar for Wi-Fi tilkobling, når man trykker og holder inn i 4 sekunder.
Enheten blir resettet, når man trykker og holder inn i 6 sekunder (Enheten blir satt tilbake til fabrikktilstand).
Wi-Fi indikatorlyset




Blå LED blinker, når enheten holder på å bli satt opp i Wi-Fi nettverk.
Blå LED slikker, når enheten er ferdig satt opp.
Lading indikatorlyset




Rød LED lyser, når enheten blir ladet.
Rød LED slukker, når enheten er ferdig oppladet.
Wi-Fi Oppsetting
Steg 1: Last ned app-en “CamCS” fra App Store eller Google Play, og opprett en brukerkonto ved å trykke på REGISTRATION

Steg 2: Ta av dekselet på baksiden, og fjern batteribeskyttelse. Sett inn et mikro SD-kort i minnekort-porten. Skyv av-på knappen til ON.
WiFi indikatorlampen lyser blått.
Steg 3: Trykk og hold inn på RESET-knappen i 4 sekunder til du hærer en pipetone . WiFi indikatorlampen blinker. Start app-en CamSC og
trykk på +, deretter Smart Home, deretter, deretter på knappen «Pairing Mode».
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Steg 4: Trykk på WiFi-en til kamera med ID-navnet CAM-xxxxxx. Deretter velg ditt WiFi-nettverk under WiFi, og tast inn passordet til WiFinettverket ditt. Deretter trykk på Next. Vent 10 sekunder til konfigurasjon blir ferdig.
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Steg 5: Trykk på

på den første siden av app-en, deretter velg Time Zone og oppdater Time Zone.

Push-varsel og opptak ved bevegelse:
•

Kamera er alltid i standby-modus, hvis der er ikke noen bevegelse.

•

Når kameraet oppdager bevegelse, blir et bildet tatt og sendt til mobil via en push-varsel. Deretter starter kameraet
videoopptak på 15 sekunder. Lengde av videoopptak kan økes i app-en.

•

Kameraet går i standby-modus igjen, hvis det ikke er noen bevegelse. (Merk: Kameraet tar opp så lenge det er
bevegelse)

App funksjoner:
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