INSTRUKTIONSBOG TIL SMARTCAM & APP

INDHOLDFORTEGNELSE

Side 1

OPRET KONTO

Side 2

Før du læser videre, så skal du downloade app’en ”Ontips
Pro” til din mobiltelefon fra enten AppStore eller GooglePlay‐
butikken, afhængigt af om du bruger en mobil med iOS eller
Android styresystem.

‐ Indholdsfortegnelse
‐ Opret Konto
‐ Login
‐ Opsætning af SmartCam
‐ Beskrivelse af Forsiden App
‐ Beskrivelse af Menulisten App
‐ Hurtig Til‐ og Frakobling i App
‐ Beskriv. af Tilbehørslisten i App
‐ Avancerede Indstillinger i App
‐ Den Interaktive Menu i App
‐ SmartCam’s Farver & Lys m.m.
‐ Opsætning af IP Cam
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‐ Tilføjelse af Tilbehør

Side 16‐25

‐Tilføj Fjernbetjening
‐Tilføj Dør & Vinduessensor
‐Tilføj PIR Sensor
‐Tilføj Udendørssirene
‐Tilføj Betjeningspanel
‐Tilføj Røgalarm

‐ Vigtige Informationer

‐Brugere
‐I Tilfælde af Indbrud
‐Ringe‐ og SMS‐listen
‐Alarm‐notifikationer,SMS &Opkald
‐SIM‐kort

Tryk på ”Opret Konto”.

Indtast e‐mail og
mobilnummer.
Vær opmærksom på at
systemet vil sende dig e‐mails
ved til‐ og frakobling.

Side 16
Side 17‐18
Side 19‐20
Side 21‐22
Side 23‐24
Side 25

Side 26‐27

Side 26
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Når du har accepteret
vilkårene, så skal du
indtaste for‐ og efternavn
samt landekode for
Danmark(+45) og dit
mobilnummer igen.

Du behøver ikke
bekræfte e‐mailen.
Tryk blot på ”OK”.
Så er du klar til at
logge ind.

LOGIN

Tryk på ”Login”
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Side 4

Indtast e‐mailen og koden som
du brugte til at oprette med.
Sæt hak i ”Husk password” og
”Auto Login”. Ellers skal du
skrive koden, hver gang du vil
bruge app’en. Tryk på ”Log in”.

Du er nu klar til at tilføje
dit SmartCam.
*Fortsættes på næste side

BESKRIVELSE AF FORSIDEN
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Menuliste
Tilføjelse af ny
hovedenhed

Interaktiv
menu

Rediger tlf. nr. på
alarmsystem,
samt slet system
m.m.

Navn på dit
system,
samt ”Gå
til hurtig
til‐ og
frakobling”

MEGET VIGTIG!
Forbindelses
indikator. Kæden
skal altid lyse før
du trykker på
noget i app’en

Alarmstatus

Opdater
Brugerniveaus‐
indikator:
Èn person:
Administrator
Flere personer:
Anden bruger

BESKRIVELSE AF MENULISTEN
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BESKRIVELSE AF TILBEHØRSLISTEN
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Tryk på navnet på dit
alarmsystem

Tilbage til forsiden
Se dine
kontooplysninger
Tilføj & slet brugere
Rediger enkelte
indstillinger
Gå til app‐udviklers
hjemmeside

Log ud af din konto

Skaltilkobling.
Alle vindues‐ og
dørsensorer
aktiveres
Fuld Tilkobling.
Alle sensorer
tilkobles
Frakoble.
Frakobler systemet
Panik Alarm.
Alarmen udløses og
systemet alarmerer
brugere og
ringeliste

BESKRIVELSE AF TILBEHØRSLISTEN
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AVANCEREDE INDSTILLINGER
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1. Tryk på navnet på
dit alarmsystem.
Tryk på navnet på dit
alarmsystem.

Tryk på tandhjulet.

2. Tryk på det blå symbol.
Du vil nu komme ind i
tilbehørslisten.
Tryk på ”+” for f.eks.
at tilføje nyt semnsor
eller nyt tilbehør.
Tryk på sensor for at
ændre navn eller zone.
”Deaktiver og aktiver”
sensor‐knap.
*Deaktiver altid sensor før
batteriskift.
Se batteristatus.

Du er nu inde i de
avancerede indstillinger.
På næste side gennemgås
de forskellige indstillinger.

AVANCEREDE INDSTILLINGER
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Sæt SmartCam til at optage 24/7.
Vedrør kun bevægelsesdetektion i
SmartCam. Slå til eller fra.
Rediger ringeliste & backup‐SMS‐liste.

AVANCEREDE INDSTILLINGER
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Aktiver for beskeder om
forringet telefonsignal i området.

Test af Panik Alarm.
Test af sirene.

Tilføj adgangskode.

Rediger navn på fjernbetjeninger
og betjeningspanel.

Rediger ”Bruger‐ID‐kode” for SMS
kommandoer.

Denne funktion er ikke tilgængelig.

Tilføj forsinkelses nedtælling ved
ind‐ og udgang.

Indstil systemet til at alarmere ved
over‐ eller underskridelse af bestemt
temperatur niveau.

Deaktiveres denne funktion,
så bliver systemet tavst.
Aktiver for notifikationer ved
til‐og frakobling via fjernbetjening og
betjeningspanel.
Ændre sprog i app.
Hvis aktiv, så kan alarm ikke tilkobles,
hvis dør eller vindue er åbent.
Kun muligt hvis kontrolcentral
tilknyttes.
Vedrør kun SmartCam. Aktiver
hvis alarm ønskes udløst ved
berøring af SmartCam.

Hvis du får du en ny router og skal
sætte systemet op på denne, hav da
begge routere tændt og følg
anvisningerne.
Slet alle data og alle optagelser på
SmartCam’s harddisk.
Tjek for opdateringer til systemet.
Opdateres kun hvis vi beder dig om det.
Tryk for genstart af SmartCam.

GENNEMGANG AF DEN INTERAKTIVE MENU Side 13

SMARTCAM: FARVER, LYS M.M.

1. Tryk på kamerasymbolet
for at tilgå den interaktive
menu.
Tilbage til forsiden

Vedr. SmartCam’s front:
Kameralinse
‐ Når det er mørkt vil der lyse
røde dioder op rundt om linsen
for, at SmartCam kan se i mørket.

Skift optagelseskvalitet

Bevægelsessensor

Slå privatlivstilstand til.
Kamera og lyd deaktiveres.

Fugtigheds‐ og temperaturmåler

Deaktiver lyd.
Tryk på mikrofonen
for tovejskommunikation.
Temperatur og
fugtighedsniveau.
Tryk for at afspille og se
optagelser.
Ved indbrud er det vigtigt
at downloade optagelsen,
da denne slettes indenfor
ca. 24‐48 timer.
Tryk på sekvensen, afspil,
og tryk derefter på skyen.
Sekvens downloades til telefon.
Tag billede manuelt.
Lagres direkte på din telefon.
Optag manuelt. Lagres direkte på
din telefon.

Gå videre i app’en.
Optagede sekvenser
illustreret på
tidslinje.
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Se log over systemets
hændelser.

Indikationslys
Vedr. SmartCam’s indikationslys i bunden:
Lyser Gul:
Lyser Hvid:
Blinker Hvidt:
Lyser Blå:
Lyser Grøn:
Blinker Rød:
Lyser rød én gang:

SmartCam er nulstillet.
Alarm slået fra. Alt virker.
Ingen WiFi eller GSM forbindelse.
Skalsikring Tilkoblet.
Fuld Sikring Tilkoblet
Alarm
SmartCam vil indimellem
lyse rød en enkelt gang ved
bevægelsesdetektion.

Vedr. SmartCam’s bagside:
SIM‐kort:
Bagpå SmartCam kan du via det lille hul til højre tage SIM‐kortet ud.
SmartCam skal være slukket, hvis du gør dette.
Nulstil:
Hullet til venstre er ”multifunktionsknappen”. Via denne kan du
nulstille SmartCam ved at trykke 5x. OBS! Herefter skal SmartCam
geninstalleres på din router.
Sluk:
Sluk SmartCam‐systemet helt ved at tage strømmen ud og trykke 10x
på multifunktionsknappen. OBS! Vær opmærksom på, at stopper du
efter det 5. tryk, da nulstilles SmartCam‐systemet helt.

OPSÆTNING AF IP CAM

Side 15

Før du går i gang monter da SD‐kortet i SD‐kort læseren på siden af kameraet, hvis ikke det
sidder i. SD kortet skal sidde i når IP Cam tændes. Følg derefter nedenstående guide:

TILFØJELSE AF TILBEHØR
TILFØJ FJERNBETJENING
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
DØRSENSORER & VINDUESSENSORER
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
DØRSENSORER & VINDUESSENSORER
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
TILFØJ PIR SENSOR
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
TILFØJ PIR SENSOR
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
TILFØJ UDENDØRSSIRENE
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
TILFØJ UDENDØRSSIRENE
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TILFØJELSE AF TILBEHØR
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TILFØJ BETJENINGSPANEL
Træk først papirflappen ud af panelet, så batterierne aktiveres. Hvis du ikke får
trukket papirflappen ud ordentligt, skru da den lille skrue ud i bunden af panelet og
skil panelet forsigtigt ad så du kan aktivere batterierne. Du skal under alle
omstændigheder skille panelet ad når det skal monteres.

TILFØJELSE AF TILBEHØR
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TILFØJ BETJENINGSPANEL
1.Når det blå vindue er åbent i app’en, tænd da
panelet ved at trykke på * . Tryk herefter på SOS.
2. Nu kan du trykke på X i det blå vindue i app’en.
Du kan ikke se panelet på tilbehørslisten, men
under Avancerede Indstillinger>Rediger
Nøglebrikker/Fjernbetjeninger.
3. For at ændre koden på panelet, tryk da:
*123456#9*ØNSKETKODE#
Tryk på SOS for at gå ud af opsætningen.
4. For at tilføje nøglebrikker, tryk da:
*123456#8 FØR HEREFTER NØGLEBRIK OP TIL
AFLÆSNINGSFELTET TIL HØJRE FOR DET BLÅ YS.
Tryk på SOS for at gå ud af opsætningen.
5. For at aktivere ”Hurtig tilkobling”, tryk da:
*123456#9*1#
Tryk på SOS for at afslutte opsætningen.
Du kan nu aktivere Fuld Tilkobling ved blot at
trykke *HÆNGELÅS‐LUK.

.
INFORMATION:
Man skal altid trykke * først for at tænde panelet inden brug.
Panelet slukker efter 30 sek. når det ikke benyttes.
Nøglebrikkerne kan kun bruges til at frakoble – ikke til at tilkoble.
Panelet har 4 funktioner:
Fuld Tilkobling (Alt tilkobles)
Skalsikring
(Kun vindue‐ og dørsensorer)
Frakobl
(Slå alarmen fra)
SOS
(Sæt alarmen i gang)

Hængelås Luk
Huset
Hængelås Åben
SOS

TILFØJELSE AF TILBEHØR
TILFØJ RØGALARM
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VIGTIGE INFORMATIONER
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BRUGERE:
Skal du tilføje en bruger til dit system, bed da vedkommende om først at
downloade app’en og oprette en konto med ønsket e‐mail.
Gå da til ”Brugere” på administrator kontoen og vælg tilføj bruger, samt
ønsket adgangsniveau for denne bruger. Tilføj brugers navn, samt den e‐
mail som ønsket bruger indtastede da denne oprettede sin konto.
Bed bruger om at genstarte sin app. Systemet vil nu være at finde på
brugers app‐konto.
Administrator kontoen kan altid deaktivere eller slette tilføjede brugere.
I TILFÆLDE AF INDBRUD:
Gå til Den Interaktive Menu og se under Nylige Hændelser, hvornår
alarmen udløstes.
Gå derefter til Videogalleriet og afspil sekvensen for indbruddet. Under
videoen vil du nu kunne trykke på en sky for at downloade sekvensen
permanent til din telefon, så du kan bruge den overfor myndigheder,
forsikring mv.
Alle optagede sekvenser slettes efter mellem 24‐48 timer. Du kan også
slette dem manuelt i Avancerede Indstillinger under Lagringsformat.
RINGE‐ OG SMS‐LISTEN:
Det er meget vigtigt at alle på ringelisten gemmer alarmsystemets
telefonnummer på sin telefon som f.eks. ”ALARM”, ”HJEMMEALARM” eller
”NABOENS ALARM”, således at opkaldet ikke ignoreres af personer på
ringelisten i tilfælde af alarm. Meddel dette til alle der skrives op på ringe‐
og SMS‐listen.

VIGTIGE INFORMATIONER
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ALARM‐NOTIFIKATIONER, SMS OG OPKALD:
Ved Alarm sender systemet en notifikation til alle brugere.
Herefter vil det efter nogle sekunder begynde at ringe personerne på
ringelisten op i prioriteret rækkefølge. Systemet ringer videre til næste på
listen efter 12 sek. Systemet stopper først med at ringe listen op når en
person svarer på opkalde og/eller frakobler alarmen.
Ved strømafbrud mister SmartCam internetforbindelsen(dit alarmsystem vil
dog stadig være fuldt aktivt de næste 10 timer), det kan derfor ikke sende
notifikationer. SmartCam vil i stedet sende SMS til de 3 personer på SMS
listen og stadig ringe personer på ringelisten op som normalt.
Du kan ved strømafbrud og/eller mistet internetforbindelse altid
administrere systemet via SMS. Send et ”?” til alarmsystemets telefon
nummer via SMS. Du vil nu få en SMS fra systemet med funktioner du kan
foretage dig via SMS. Vær opmærksom på at du altid skal skrive dit Bruger ID
først og derefter # og herefter tallet på den funktion du vil udføre via SMS.
Du ser dit Bruger ID under Avancerede Indstillinger. Det er som standard
1234.
SIM‐KORT:
Vi leverer altid et monteret og klargjort SIM‐kort sammen med SmartCam
Læs vedlagte folder til dit SIM‐kort og undersøg operatørens vilkår vedr.
optankning m.m. De fleste taletidskort bliver lukket efter 12 måneder uden
optankning. Tjek din saldo jævnligt og tank SIM‐kortet op mindst én gang
årligt.
Du er altid velkommen til at skifte SIM‐kortet til et andet. Sørg da for at
slukke SmartCam inden du tager det gamle ud og sætter det nye i.
Læs under ”SmartCAm Farver, Lys m.m.” hvordan. Herefter skal du redigere
alarmsystemets telefonnummer ved at trykke på Blyanten på app’ens forside
og herefter trykke på Rediger>Panel nummer.
HUSK at opdatere det nye telefonnummer på alle personers telefoner på
ringelisten.

