
Inden- og Udendørs 

IP Kameraer 
DK Vejledning

Med det nye Udendørs IP Kamera fra ALARM365 behøver du ikke trække 
kabler mellem router og kamera. Du skal blot tilslutte IP Kameraet til en 
inden- eller udendørs stikkontakt og tilslutte adapteren. Det trådløse IP 
Kamera kan placeres så det tydeligt ses fra gaden eller indkørslen og dermed 
fortæller, at boligen er overvåget.  Med 1080p opløsning får du et knivskarpt 
billede, som kan ses live via app'en og downloades, såfremt der er 
hændelser eller optagelser, du ønsker at gemme. Vejledningen hér gælder for 
flere typer af ALARM365 Overvågningskameraer, så illustrationer af hardware 
kan variere ift. det købte produkt.

Indhold i kassen

Strøm-adapter

VejledningPin

SkruerALARM365 IP Kamera

Features

Lyd Hi-Fi 2-vejs tale 

Fotos 

Video-optagelse Bevægelsesdetektion 

Night Vision 

Del enhed

Vandtæt



Oversigt

Sæt strøm til kameraet og brug kun de medfølgende stik og 
adapter. 

LED indikator og knap

LED Indikator

Blinker hurtigt blåt
eller rødt 

Konstant rød

konstant blå

Hold 'RESET' inde i  5 
sekunder

Tryk 1 gang

Kamera forsøger 
at forbinde til WiFi

Forbindelse til WiFi 
mislykkedes 

Kamera er nu tilsluttet 
WiFi

NULSTIL enheden

Aktiverer manuel 
opsætning til WiFi

Knap

Download app til smartphone
Søg efter “Smart Life” i App store eller Google Play. 

Smart Life

App

Opret konto
Tryk på “Register” og følg vejledningen i app'en for at oprette konto.

Wi-Fi netværk: 2.4GHz (802.11 b/g/n).

iOS krav: iPhone 4S eller nyere med iOS 8 eller nyere. 
ANDROID krav:  Android 4.0 eller nyere.

Reset Mikrofon

SD card 

(tilbehør)
Højttaler

Status-lys

Tænd/sluk



ELLER Tryk + og vælg produktgruppe 
(Videoovervågning) Vælg Smart Camera

1. Vælg et miljø, f.eks. “Living Room”.App'en vil fremover 
fortælle, hvilket miljø, hændelser er opstået.
2.  Tryk '+' (øverst i højre hjørne) 
3. Tryk derefter “ Auto Scan" (i toppen af skærmen) og følg anvisning i app'en.

Tilføj enhed / Add Device

Add device

Smart Camera

og følg instruktion i app'en

OBS: Når konfigurationen er fuldført vil kameraet være låst 
til dit netværk. Se andetsteds, hvordan du sletter enheden 
fra dit netværk.

2. Indtast koden til dit WiFi netværk og tryk "OK", scan QR koden ved at holde 
den foran kameraet.
Når koden er læst giver kameraet lyd. Tryk "I heard the beep" . 
Konfigurationen begynder automatisk.

Otherwise

Power the device on and make sure the

indicator is ashing quickly or a prompt

tone is heard

Connecting 
Make sure your router, mobile phone
and device are as close as possible.

100%

Searching for Device
Registering device to the cloud
Initializing your Device

Heard nothing at all

Heard the beep

Scan with the camera

When you tap CONTINUE, the mobile phone
displays a QR code. Hold the camera 15 to 20
cm in front of the mobile phone for the camera 
to scan the QR code.

20~30cm

Continue

11.0  C Good Good
Outdoor Temp Outdoor PM2.5 Outdoor AQI

Sunny

Living Room Bedroom



Installation

Brug enten de medfølgende skruer/beslag eller dobbeltklæbende 
tape til at fastgøre kameraet. Undgå at installere i direkte sollys, 
da dette vil forringe kvaliteten af billedet.

App

Start-skærm

Her kan du se alle de enheder, du har tilknyttet app'en.

Se Live

Vælg dén enhed du vil benytte. Du kan se med live, optage, tage 
fotos osv.
Tryk på 'fuld skærm' symbolet for at forstørre billedet.

Back Outdoor IP Camera

Video optagelse

2-vejs tale

Snapshot

Video Playback

Gem i skyen

Bevægelses-alarm Du kan få 
notifikationer ved bevægelse 
foran kameraet. Indstil 
følsomheden ved at vælge 
High. Medium eller Low.

Screenshot

Playback Cloud storage



Specifications

Strømforsyning:

App: Android/iOS

Materiale/kabinet: ABS Plastik

5W max

Produktnavn: ALARM365 IP kamera

Image Sensor:       H62-sensor

Min.illumination：                 0.01lux(IR ON)

Max. billedeopløsning：            1920*1080      

Frame Rate： 25fps

Linse:   4.0mm F2.0

IR-LED： 8 stk

IR Distance：          5-10M

Shutter Tid：              1/50s-1/100,000S

Bit rate：       4096-16384kbps

Hukommelse：
Lokalt micro SD kort, tilbehør  
(Max.128G)

Smart Features：

Mikrofon/højttaler：               2-vejs audio

Optage-vinkel:   1     166 grader

Video Compression:                       H.264

Frekvensbånd: 2.4GHz~2.4835 GHz

Trådløs standard: IEEE802.11b/g/n

Dimensioner (L x W x H)： Φ70 x 133mm

Omgivelser:
Temperatur: -20°C~55°C 

Luftfugtighed ≤80%noncondensing)

Strømforbrug:

DC 12V/1A

Indstillinger

Delte enheder

Du kan dele dine enheder med andre, der har en konto til Smart life 
app'en. Klik på " Add sharing ", og angiv den konto, du vil dele din 
enhed med.

Brug Echo

Du kan tilslutte til Alexa

Basis indstillinger

Bevægelses- og Lyd-detektion
Dit kamera kan sende dig en notifikation, hvis det opfanger lyd og/
eller bevægelse

Hukommelse
Hvis du indsætter et micro SD kort (max. 128 GB) kan du gemme 
optagelser og billeder.

Firmware information
Frimwaren kan opdateres on-line, når nye versioner er tilgængelige

Slet enhed / Remove Device
Sletter enheden fra din app-konto og netværk.

Notifikationer i real-tid



FAQ

Q: Enheden vises ikke på listen i app'en?

Check, at dit netværk fungerer, at koden til WiFi er korrekt og at WiFi er 2.4 Ghz. 
Prøv derefter at holde Reset knap inde i 5 sekunder og prøv at tilslutte enheden 
igen.

Q: Hvorfor fremgår enheden stadig af listen i app'en efter Reset af enhed?

A: Du sletter kun selve netværksforbindelsen, når du resetter enheden. For at 
fjerne fra listen og app'en skal du vælge funktionen 'Remove Device' i app'en.

Q: Hvordan kan jeg flytte enheden til en anden netværks-forbindelse?

Først skal du vælge 'Remove Device' i app'en. Dernæst holde Reset knap inde i 5 
sekunder. Dernæst kan du gen-opsætte enheden til et nyt netværk ved at følge 
vejledningen.

Q: Hvorfor virker SD kortet ikke efter at jeg har isat det?
A:Du skal først slukke for enheden og derefter isætte micro SD kortet. Tænd for 
strømmen og afvent, at enheden 'finder' kortet.

Q: Hvorfor modtager jeg ikke notifikationer fra enheden?

A:Kontrollér, at app'en er åben på din smartphone. Check også, at app'en har 
tilladelse til at sende notifikationer til din telefon. Islevdalvej 124, 2610 Rødovre

Service og Support: 33 365 365
www.alarm365.dk
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