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CAMVIP – FULL HD TRÅDLØST NATTKAMERA I BORDKLOKKE 

 

Hurtigguide for Wi-Fi oppsett (OBS! Ved oppsett klokken og mobil må være nær til WiFi-router)  

 Steg 1: Ta mobilen (smarttelefon eller nettbrett) du skal se LIVE kamera på. Koble mobilen til ditt trådløst 

WiFi-nettverk, og sjekk om mobil har tilgang til nett. Vær oppmerksom på at kamera støtter 2,4G WiFi. 

Hvis du har en dualbånd-router, må du sette opp kameraet mot 2,4G og ikke 5G. 

 Steg 2: Last ned gratis app «Camvip» fra App Store eller Google Play på mobilen (smarttelefon, nettbrett). 

Camvip støtter Android-versjonen 8 og oppover, og iOS-versjonen 9 og oppover. 

 Steg 3: Åpne batteridekselet. Putt inn et mikro sd-kort i SD-kort inngangen, hvis du ønsker opptak. 

 Steg 4: Fjern batteri-isolatoren, deretter koble bordlampen til strøm via USB-ledningen og 5v-laderen.  

 Steg 5: Vent 5 i minutter før du setter i gang ved Wi-Fi oppsett. 

 Steg 6: Åpne WiFi innstilling på mobilen. WiFi navnet til kamera «HCAM-…» eller «RT-…» skal dukke opp på 

listen til tilgengelige WiFi-enheter. Trykk på WiFi-en for å koble til kameraet. Dobbeltsjekk om WiFi på 

mobilen er koblet til WiFi-en til kamera. Hvis WiFi-en til kamera ikke dukker opp på listen av tilgengelige 

enheter under WiFi-innstilling på mobilen etter 5 minutter du har koblet kameraet til strøm, må du trykke 

og holde inn i 40 sekunder på nullstillings knappen hvor det står R på og vent i 5 minutter. 
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 Steg 7: Åpne app-en «Camvip». Dersom en melding kommer opp «Search 1 new device, want to add?», 

velg OK, så blir kameraet lagt inn i app-en. Dersom du velger CANCEL, da må du trykk på «+», deretter velg 

«LAN search device». Så Trykk på Add for å legge inn kameraet i app-en. 

 Steg 8: Trykk på tannhjul ikonet  for åpne kameras innstillingen. Deretter velg Wi-Fi Config. 

 Steg 9: Trykk på pilen > for å få se alle tilgengelige WiFi-nettverker. Velg navnet til WiFi-nettverket ditt. 

Deretter tast inn passordet til WiFi-nettverket i feltet Password. Trykk på Confirm. 

 Steg 10: Slå av app-en og vent i 5 minutter. 

 Steg 11: Åpne WiFi-innstillingen på mobilen og sjekk om WiFi på mobilen er koblet til WiFi-nettverket 

hvilket du har satt opp kameraet mot.  

 Steg 12: Åpne App-en og trykk på bildet for å starte avspilling. Hvis du ser direkte video, er oppsettet 

fullført ferdig. 

 Steg 13: Slik legger du inn et passord for kameraet:  

1. Gå inn på kameras innstillingen ved trykke på tannhjul ikonet , deretter velger du Other Config. 

2. Velg User set, og tast inn 888888 i feltet «Old Password». Deretter tast inn et passord for 

kameraet i feltet «Password» og tast inn passordet en gang til i feltet «Password confirm». 

Deretter trykk på Confirm. Husk passordet som du lagt inn! 

Feilsøking: Dersom kameraet er offline, eller blir offline etter en stund, selv om du har konfigurert WiFi innstillingen 

korrekt, må du sjekke om bordlampen er koblet til strøm. Du må også sjekke om WiFi-routeren er på, og WiFi-

dekning er stabil i området hvor bordklokken står. Hvis kamera er fortsatt offline, må du omstart mobilen. Dersom 

kameraet er fremdeles offline, må du nullstille kameraet. Se nederst. 

Nullstilling av kameraet: Hvis kameraet skal settes opp mot et annet WiFi-nettverk eller det fungerer ikke som det 

skal, må du nullstille det. Slik nullstiller du Kameraet: 

1. Åpne app-en og fjern kameraet fra app-en ved trykk på tannhjul ikonet, deretter velger du «Delete 

device». Deretter slår du av app-en. 

2. Koble bordklokken til strøm og trykk og hold inn i 40 sekunder på Reset-knappen hvor det står R på. Du 

kan bruke en penn for å trykke inn på knappen. Du vil høre tre pipe-toner. 

3. Vent i 5 minutter og kjør oppsettingen helt fra begynnelsen. 

For andre innstillinger bl.a. push-varsel ved bevegelse, opptak se den engelske bruksanvisningen og sjekk diverse 

innstillinger i app-en ved å trykke på tannhjul ikonet. Dersom du trenger hjelp ved oppsetting, kan du sende oss en 

e-post til support@spygadgets.no. 


