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UTENDØRS VIDEOKAMERA 1080P (WiFi)
1080p WiFi utendørs videokamera i lekkert design
som er svært enkelt å montere, og sette opp. Det
kan enkelt legges til flere kameraer i Ontips Smart.
EGENSKAPER
Lytt

Stillbilde

2-veis samtale

Dele med andre

Bevegelsesdeteksjon

Nattmodus

Videoopptak

Værbestandig

OVERSIKT
Strøm
Status lys

Mikrofon
SD-kort
Høyttaler

LED-lys

Blinkende blått eller rødt

Kobler til WiFi nettverket

Fast rødt lys

Tilkobling til WiFi feilet

Fast blått lys

Kamera er tilkoblet WiFi
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OPPSETT I APP
Det forutsettes at du allerede har etablert en konto
for hjemmesentral (ismart3xe).
LEGG TIL ENHET
1. Velg ønsket sted, f.eks. «garasje».
Appen vil bruke dette stedet for å varsle om hendelser.
Trykk deretter «Add device» eller «+».
2. Velg «Security & Sensor» og velg «Smart Camera».
Følg instruksene videre.
3. Sett inn WiFi-passordet og klikk på «Ok».
Scann QR-koden med videokameraet til man hører et pip.
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MONTERING
Monter kameraet på et sted
med god sikt og med sterkt
WiFi signal. Kameraet skal
ikke stå i direkte sollys.

LIVEVISNING OG OPPTAK
Trykk på

for å se livevideo eller se på opptak.

Du kan velge mellom SD og HD. HD (1080p) gir det
beste bilde, men krever mer båndbredde.
Stillbilde
2-veis samtale
Ta opp
Opptak
Skylagring*
Alarm**
* Krever eget abonnement. Kan kjøpes i appen.
** Valgfri bevegelsesdeteksjon. Du kan endre
følsomheten mellom lav, medium og høy.
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INNSTILLINGER
Trykk på

for å komme inn på innstilinger.

Under innstillinger finner du basisfunksjoner, slik
som: Skru av og på indikatorlyset, snu skjermen
180° dersom kameraet er montert opp-ned, samt
skru av og på tidsstempelet.
Du kan også enkelt dele kameraet under «Shared
Devices» ved å klikke på «Add Sharing», og legge
til kontonavnet.
Decibel detection registrerer lyd, og gir et varsel i
app. Motion detection registrerer bevegelse, og gir
et varsel i app.
Ønsker du å vite mer om innstillingene, kan du lese
mer om dette på nettsiden vår.
Ansvar
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er
varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhenting

Dette produktet må leveres på egnede
oppsamlingssteder. Du må ikke kaste
produktet i husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenting.
Denne produktpakken har blitt produsert og levert iht. alle relevante bestemmelser og direktiver,
gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og
bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, med begrenser
seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet
produkttestrapport.

Modell:
Utendørs videokamera 1080p
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BEVEGELIG INNENDØRS VIDEOKAMERA 1080P (WiFi)
Bevegelig 1080p WiFi innendørs videokamera i
lekkert design som er svært enkelt å montere, og
sette opp. Det kan enkelt legges til flere kameraer i
Ontips Smart.
EGENSKAPER
Lytt

Stillbilde

2-veis samtale

Dele med andre

Bevegelsesdeteksjon

Nattmodus

Videoopptak

Værbestandig

Bevege bildeposisjon
OVERSIKT
Mikrofon

Status lys
SD-kort

Høyttaler
Strøm

LED-lys

Blinkende blått eller rødt

Kobler til WiFi nettverket

Fast rødt lys

Tilkobling til WiFi feilet

Fast blått lys

Kamera er tilkoblet WiFi
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OPPSETT I APP
Det forutsettes at du allerede har etablert en konto
for hjemmesentral (ismart3xe).
LEGG TIL ENHET
1. Velg ønsket sted, f.eks. «garasje».
Appen vil bruke dette stedet for å varsle om hendelser.
Trykk deretter «Add device» eller «+».
2. Velg «Security & Sensor» og velg «Smart Camera».
Følg instruksene videre.
3. Sett inn WiFi-passordet og klikk på «Ok».
Scann QR-koden med videokameraet til man hører et pip.
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MONTERING
Monter kameraet på et sted
med god sikt og med sterkt WiFi
signal. Kameraet skal ikke stå i
direkte sollys.

LIVEVISNING OG OPPTAK
Trykk på

for å se livevideo eller se på opptak.

Du kan velge mellom SD og HD. HD (1080p) gir det
beste bilde, men krever mer båndbredde.
Stillbilde
2-veis samtale
Ta opp
Opptak
Retning (justering)
Skylagring*
Alarm**

* Krever eget abonnement. Kan kjøpes i appen.
** Valgfri bevegelsesdeteksjon. Du kan endre
følsomheten mellom lav, medium og høy.
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INNSTILLINGER
Trykk på

for å komme inn på innstilinger.

Under innstillinger finner du basisfunksjoner, slik
som: Skru av og på indikatorlyset, snu skjermen
180° dersom kameraet er montert opp-ned, samt
skru av og på tidsstempelet.
Du kan også enkelt dele kameraet under «Shared
Devices» ved å klikke på «Add Sharing», og legge
til kontonavnet.
Decibel detection registrerer lyd, og gir et varsel i
app. Motion detection registrerer bevegelse, og gir
et varsel i app.
Ønsker du å vite mer om innstillingene, kan du lese
mer om dette på nettsiden vår.
Ansvar
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er
varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhenting

Dette produktet må leveres på egnede
oppsamlingssteder. Du må ikke kaste
produktet i husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenting.
Denne produktpakken har blitt produsert og levert iht. alle relevante bestemmelser og direktiver,
gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og
bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, med begrenser
seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet
produkttestrapport.

Modell:
Bevegelig videokamera 1080p
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INNENDØRS VIDEOKAMERA 1080P (WiFi)
1080p WiFi innendørs videokamera i lekkert design
som er svært enkelt å montere, og sette opp. Det
kan enkelt legges til flere kameraer i Ontips Smart.
EGENSKAPER
Lytt

Stillbilde

2-veis samtale

Dele med andre

Bevegelsesdeteksjon

Nattmodus

Videoopptak

Værbestandig

OVERSIKT
Strøm
Høyttaler
Status lys

LED-lys

SD-kort
Mikrofon

Blinkende blått eller rødt

Kobler til WiFi nettverket

Fast rødt lys

Tilkobling til WiFi feilet

Fast blått lys

Kamera er tilkoblet WiFi
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OPPSETT I APP
Det forutsettes at du allerede har etablert en konto
for hjemmesentral (ismart3xe).
LEGG TIL ENHET
1. Velg ønsket sted, f.eks. «garasje».
Appen vil bruke dette stedet for å varsle om hendelser.
Trykk deretter «Add device» eller «+».
2. Velg «Security & Sensor» og velg «Smart Camera».
Følg instruksene videre.
3. Sett inn WiFi-passordet og klikk på «Ok».
Scann QR-koden med videokameraet til man hører et pip.
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MONTERING
Monter kameraet på et sted
med god sikt og med sterkt
WiFi signal. Kameraet skal
ikke stå i direkte sollys.

LIVEVISNING OG OPPTAK
Trykk på

for å se livevideo eller se på opptak.

Du kan velge mellom SD og HD. HD (1080p) gir det
beste bilde, men krever mer båndbredde.
Stillbilde
2-veis samtale
Ta opp
Opptak
Skylagring*
Alarm**
* Krever eget abonnement. Kan kjøpes i appen.
** Valgfri bevegelsesdeteksjon. Du kan endre
følsomheten mellom lav, medium og høy.
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INNSTILLINGER
Trykk på

for å komme inn på innstilinger.

Under innstillinger finner du basisfunksjoner, slik
som: Skru av og på indikatorlyset, snu skjermen
180° dersom kameraet er montert opp-ned, samt
skru av og på tidsstempelet.
Du kan også enkelt dele kameraet under «Shared
Devices» ved å klikke på «Add Sharing», og legge
til kontonavnet.
Decibel detection registrerer lyd, og gir et varsel i
app. Motion detection registrerer bevegelse, og gir
et varsel i app.
Ønsker du å vite mer om innstillingene, kan du lese
mer om dette på nettsiden vår.
Ansvar
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er
varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.
Avhenting

Dette produktet må leveres på egnede
oppsamlingssteder. Du må ikke kaste
produktet i husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenting.
Denne produktpakken har blitt produsert og levert iht. alle relevante bestemmelser og direktiver,
gyldig for alle medlemsstater i EU. Det overholder også alle gjeldende spesifikasjoner og
bestemmelser i landet det selges i.
Formell dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel. Dette inkluderer, med begrenser
seg ikke til: Samsvarserklæring (og produktidentitet) dataark for materialsikkerhet
produkttestrapport.

Modell:
Videokamera inne 1080p
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EGNE NOTATER
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INFORMASJON
www.alarm247.no/dinside
FAQ, manualer, videoinstruksjoner, nettbutikk
Ta kontakt med oss!
Telefon: 90 79 79 90
E-post: post@alarm247.no
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