BRUKSANVISNING

WIFI SPIONKAMERA RØYKVARSLER
OBS! Enheten skal holdes unna vann og varme. Unngå røft bruk. Les gjennom denne bruksanvisning. Vare på bruksanvisningen
for senere referanse.

Oppsett









Steg 1: Last ned og installer «LOOKCAM» fra App Store eller Google Play Store på mobil (iPhone, iPad, Android
smarttelefon eller nettbrett). Åpne LOOCKCAM og gi alle tillatelser. De er nødvendige for at app-en skal fungere
optimalt.
Steg 2: Plugg USB-kabelen på «USB interfacer» på røykvarsleren og koble den andre enden til kabelen til en vanlig 5V
mobillader. Stikk laderen på strøm-stikkontakt.
Steg3: Sett «Switch Button» på On og vent 2 minutter.
Steg 4: Trykk og hold inn i 5 sekunder med en nål i «Reset» hullet og vent 2 minutter.
Steg 5: Åpne WiFi innstillingen på mobilen. WiFi-signalet (QR-koden) til kamera viser seg blant tilgengelige WiFinettverker. Nummeret er det samme som QR-koden på klistermerket «APP for wifi function». Trykk på den for å koble
mobil sin WiFi til kamera.

Steg6: Åpne LOOKCAM. Det kommer opp en melding at kamera er lagt inn i app-en. Meldingen vil spørre om du vil
sette opp kamera mot en WiFi-router. Trykk på Cancel.
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Steg 7: Trykk på «Device Online» som står ved registrert kamera i app-en. En melding kommer opp om du vil endre
forhåndsstilte passordet. Hvis du trykker på modify, må du taste inn 123456 som old password, og tast inn ditt eget
passord og bekreft.
Steg 8: Du må se direkte bilde nå.



Steg 9: Gå tilbake til forsiden på app-en, og trykk på tannhjulet ikonet.



Steg 10: Velg «Device Setting», deretter velg «WiFi Setting». Velg navnet til din WiFi-router under SSID listen, og tast
inn pin-koden til din WiFi-router, deretter trykk på OK.
Steg 11: Slå av app-en LOOKCAM, og vent 3 minutter.
Steg 12: Åpne WiFi-innstillingen på mobilen, og sjekk om at mobil sin WiFi er koblet til din WiFi-router.
Steg 13: Åpne app-en LOOKCAM, og trykk på kamera som ligger inne i app-en. LIVE video skal komme opp.





Opptak ved bevegelse: Dersom du ønsker opptak ved bevegelse, må du sette inn et MIKRO SD-kort i røykvarsleren og aktivere
bevegelsesdeteksjon.




Steg 1: Sett knappen «Switch Button» på OFF, og koble fra strøm.
Steg 2: Skru av skruene på dekselet i røykvarsleren for å åpne dekselet. Vær forsiktig at ledningene ikke ryker når
dekselet tas av!
Steg 3: Sett inn et mikro SD kort i kort-sporet.
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Steg 4: Sett dekselet på og skru på skruene.
Steg 5. Koble enheten til strøm, og sett «Switch Button» på ON.
Steg 6: Åpne app-en LOOKCAM, og trykk på tannhjul ikonet, deretter velg ««Device Setting».
Steg 7: Velg «Alram Config». Deretter slå på «Motion Detection Sensitivity». Der kan du velge om du vil få push-varsel
på mobil ved bevegelse.
Steg 8: Under «Device Setting» velg SD Card Setting.
Steg 9: Slå på «Alarm Record», og huk av «Auto Record».
Steg 10: Velge hvor mange minutter hvert videosekvens skal vare i «Video Duration».

Slå av indikatorlampen: Når du trykker på kamera i app-en, blir LIVE video åpnet. Overøst ser du et ikon som ligner på en
lyspære. Indikatorlampene slås av, når du trykker på lyspære-ikonet.
Feilsøking: Dersom kamera er offline, eller blir offline etter en stund, selv om du har konfigurert WiFi innstillingen korrekt, må
du sjekke om batteriet er ladet, og koble enheten til strøm. Du må også sjekke om WiFi-router er på, og WiFi-dekning er stabil i
området hvor enheten er plassert. Hvis kamera er fortsatt offline, må du gå gjennom disse stegene:
-

Omstart mobilen, hvor app-en er installert in. Start app-en på ny.
Slå av app-en og skru av og på enheten slikt: Skyv ON/OFF knappen til OFF, og deretter til OFF, vent 5 minutter og start
app-en på ny.
Hvis kamera er fortsatt offline, må du nullstille og installere på ny. Se under Nullstilling neste siden.

Nullstilling av kameraet: Hvis kameraet skal installeres på en annen router eller kameraet fungerer ikke som det skal, må du
nullstille det. Kamera må være koblet til strøm og On/OFF knappen skal stå på On. For å nullstille kameraet kan du gjør det på to
måter:
1.

2.

Nullstilling gjennom App-en: På innstillingene til Kameraet under Device Setting finner du «Reset Factory». Når du
trykker på det, blir kameraet nullstilt, og alle innstillinger vil slettes. Hvis dette ikke er tilgengelig i app-en, må enheten
nullstilles gjennom REST-knapp.
Nullstilling gjennom Reset-knapp: Trykk og hold inn i 5 sekunder med en nål i «Reset» på dekselet.

Etter nullstilling må du åpne app-en, fjerne kameraet der. Deretter må du legge inn kamera i app-en og sett opp mot din WiFirouter på nytt slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
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