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Betjeningsvejledning, 5MP IP Kamera

Tak, fordi du valgte at købe 5MP IP kameraet. 
5MP er et af markedets mest avancerede IP 
kameraer til indendørs og udendørs brug. 

Du kan tilslutte 5MP til din PC via den medfølgende 
CD-Rom, via LAN til netværk eller router, via WiFi og
sidst men ikke mindst via den gratis app. til
Smartphone.

Vejledningen hér fokuserer udelukkende på App-
løsningen. For øvrige tilslutningsmuligheder henvises 
til den udførlige vejledning, som medfølger i den 
originale æske.

Se de øvrige produkter fra ALARM365 på  https://alarm365.dk/

OBS! Husk, at du i ALARM365 shoppen kan tilkøbe micro SD 
hukommelseskort. Med hukommelseskort monteret kan du 
gemme optagelser og fotos. 
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1. Hent 'Danale' app fra din Smartphones app-butik (Android eller iOs)

2. Installér 'Danale' app'en på telefonen og opret en konto (gratis)

3. Udpak 5MP IP kameraet. (Du skal ikke bruge den medfølgende netværksledning 
til denne installation)

4. Montér WiFi antennen

5. Hvis du har tilkøbt et micro SD hukommelseskort monteres dette nu i SD-
holderen, som er placeret under pladen med de 2 skruer.

6. Tilslut adapter til 5MP IP kameraet og sæt adapter i el-kontakt

7. Check at el-kontakt er tændt

8. Åbn Danale app'en

9. Tryk på '+' i øverste højre hjørne

10. App'en finder selv dit netværk (hvis din Smartphone er tilsluttet dette. Hvis 
ikke gå i telefonens WiFi indstillinger og tilslut til dit netværk).

11. Indtast netværkskode og kontrollér, at den er tastet korrekt

12. Tryk 'Next'

13. App'en søger nu automatisk efter 5MP IP kameraet (du kan også trykke på 'QR 
kode Scan i bunden af skærmbilledet. App åbner en lille skærm så du kan 
scanne QR koden på undersiden af 5MP)

14. Navngiv dit kamera.

15. Når du fremover klikker på navnet i app'en, vil du kunne se og streame live 
billeder og lyd fra dit kamera.

16. Ved at holde fingeren på selve billedet et øjeblik, åbner en række 
funktionsmuligheder og indstillinger under selve billedet. 

17. Klik på et symbol for at udforske mulighederne og følg anvisninger i app'en
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