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VEGGKLOKKE MED WIFI KAMERA 
OBS! Enheten må holes unna vann og varme. Lese denne bruksanvisningen før bruk. Vare på den for senere 

referanser. 

 

Oppsett for direkte P2P tilkobling uten WiFi-router 

 Steg 1: Last ned Pro iCam fra App Store for iPhone/ipad. Dersom du har Android mobil, kan du laste ned 

Pro iCam fra nettet: https://apkpure.com/pro-icam/com.g_zhang.Pro_iCam 

 Steg 2: Koble kameraet til strøm gjennom kabelen og USB-laderen, og sett ON/OFF knappen på On. 

 Steg 3: Trykk på den lille knappen som ligger ved siden av RESET, så lyser indikatorlampen. 

 Steg 4: Åpne Wi-Fi innstillingen på mobilen. ID-en til kameraet skal kommer opp som tilgengelig Wi-Fi. ID-

en består av bokstaver og siffer. Trykk på ID-en, så kobler Wi-Fi på mobilen seg til denne. Sjekk om at WiFi-

en til mobilen er koblet til Kameraet. 

 Steg 5: Åpne App-en og trykk på  ikonet. Kameraet skal vise seg som New Device. Trykk på det så blir 

kameraet lagt inn i app-en. 

 Steg 6: Trykk på Online kamera, deretter trykk på «CHANGE» for å legge inn ditt eget passord til kameraet. 

 Steg 7: Current Password er 8888. Tast inn ditt eget passord i feltet New password og tast inn passordet 

ditt igjen i feltet Confirm Password. Deretter trykk på OK. Nå kan du se LIVE kamera når mobilen din 

befinner seg innen 10 meter fra kameraet. Husk at du må koble WiFi-en på mobilen din mot WiFi-en på 

kamera når du skal se LIVE kamera. 

 

https://apkpure.com/pro-icam/com.g_zhang.Pro_iCam
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Oppsett for WiFi-router: Dersom du har en trådløs WiFi-router, kan du installere kameraet mot WiFi-

nettverket ditt, dermed kan du se LIVE kamera så lenge mobilen din er koblet til WiFi-routeren. 

 Steg 1: Trykk på tannhjul ikonet , så velg Device Setting. Deretter velg WiFi Config. 

 Steg 2: Ved «WiFi Name» velg navnet til WiFi-routeren din, og tast inn passordet til routeren, og trykk på 

OK. 

 Steg 3: Slå av app-en, og vent 1 minutt. Kameraet vil omstartes automatisk, og WiFi-en til mobil vil koble 

seg på WiFi-routeren.  

 Steg 4: Dobbeltsjekk om at WiFi-en på mobilen er koblet til ditt WiFi-nettverket ditt. 

 Steg 5: Åpne app-en og trykk på Online kamera for å se LIVE kamera. 

Angi kameranavn: Trykk på tannhjul ikonet  og velg Modify device. Tast inn et navn til kameraet. 

Endre passord: Trykk på tannhjul ikonet  og velg Device Setting. Velg Change Password. Dersom du har lagt 

inn ditt eget passord og vil endre dette, må du taste inn det gamle passordet ditt i feltet Current Password. 

Deretter tast inn ditt nytt passord i feltet New password, og gjenta dette i feltet Confirm password. Deretter trykk 

på OK. 
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APP-instruksjon: 

 

Live kamera: Trykk Online kamera for å se trådløs videooverføring 
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Nullstilling: Hvis kameraet ikke fungerer som det skal, eller det må installeres på en annen WiFi-router, 

må du nullstille, og sette opp på ny. Slik nullstiller du kameraet: 

 Steg 1: Fjern kameraet fra app-en ved å trykke og holde inn til valgmenyen kommer opp. Deretter velger 

du Delete device. 

 Steg 2: Koble kameraet til strøm, og sjekk om at indikatorlampen lyser. 

 Steg 3: Bruk en nål og trykk og hold inn i RESET til indikatorlampen slukker. 

 Steg 4: Trykk på den lille knappen ved siden av RESET, så lyser indikatorlampen igjen. 

 Steg 5: Åpne WiFi innstillingen på mobilen og kjør oppsettet som er beskrevet i denne bruksanvisningen på 

ny. 

Oppsett av bevegelsesdeteksjon 

 Steg 1: Velg Alarm Config under Device setting, og velg Motion Detection Sensitivity 

 Steg2: Velg mellom 7 og 1. 7 er lavest følsomhet på bevegelsesdeteksjon og 1 er høyeste. Hvis kamera skal 

sende en push-varsel, må du aktivere «Receive Alarm Message». 

 Steg 3: Når bevegelse blir oppdaget, vil kameraet sende en Push-varsel til mobil og ta tre bilder og sende 

til app-en. Bildene kan sjekkes via app-en ved å velge Record på forsiden til app-en. Hvis du bruker SD-kort 

på kameraet, og vil hente opptakene fra SD-kortet, velger du Distant SDCard. 

Oppsett av opptak: Hvis du bruker et SD-kort og vil ha opptak enten ved bevegelsesdeteksjon eller 

permanent eller på bestemt forhåndsdefinert klokkeslett, må du konfigurere kortet under valgmenyen 

SDcard Record Config. 

 Steg 1: Velg typen hvordan kameraet skal ta opp under Record. Hvis kameraet skal ta opp ved bevegelse, 

velger du On alarm. Hvis kameraet skal ta opp permanent, velger du All day. Hvis kameraet skal ta opp på 

bestemt klokkeslett, velger du Timing record. 

 Steg 2: Velg Resolution hva type av oppløsningen opptakene skal lagres med. 

 Steg 3: Tast inn hvor minutter hver videosekvens skal være. Du kan velge mellom ett og 60 minutter. 

 Steg 4: Velg Loop Recording hvis gamle opptak kan overskrives med nye opptak dersom minnekortet blir 

fullt. 

 Steg 5: Trykk på OK knappen. 

Innstilling av klokkeslett: 

 Steg 1: Velg Time Setting under Device Setting. 

 Steg 2: Trykk på knappen «Sync with App Time». 
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Feilsøking 

Wi-Fi signet til kameraet kommer ikke opp ved oppsett: 

 Koble kameraet til strøm. 

 Trykk og hold inn i 10 sekunder i RESET. 

 Trykk på den lille knappen ved siden av RESET. 

 Sjekk om at indikatorlampen lyser. 

LIVE videoskjermen er svart svart og en sirkel snurrer i sentrum, og skjermen viser ikke noen bilde 

 Hvis WiFi-nettverket er treg, vent 30 sekunder til live video viser seg. 

 Trykk midt på skjermen og velg 480p på øverste høyrehjørne for å senke oppløsningen. 

 Hvis lokal Wi-Fi router har liten hastighet, velg lavere oppløsning. 

Bildekvalitet på live video er ikke bra 

 Velg passende oppløsning i henhold til WiFi hastighet. Hvis du har WiFi bredbånd med høy hastighet, kan 

du velger 1080P oppløsning. 

Kamera er ofte offline og datter ut fra nettet ofte 

 Hvis du har installert kameraet mot en WiFi-router, må du sjekke om WiFi-en på mobilen din er på, og den 

er koblet til WiFi-nettverket hvor kameraet er installert på. 

 Sjekk om det fins nok WiFi dekning i området hvor kameraet står. 

 Sjekk om kameraet er koblet til strøm eller batteriet er nok ladet. 

Har glemt mitt eget passord som jeg har lagt inn på kameraet 

 Steg 1: Koble kameraet til strøm og slå på. 

 Steg 2: Trykk og hold inn på RESET i 10 sekunder eller til indikatorlampen slukker. 

 Steg 3: Fjern kameraet fra app-en og kjør installasjonen på ny. 

  


