
Brugervejledning til Indendørs 
Pan/Tilt IP kamera



Tak fordi du valgte at købe det nye 
indendørs overvågningskamera fra 
ALARM365.
Læs og følg denne vejledning nøje 
når du starter installationen. 
Vejledningen tager dig igennem 
installationen trin for trin og giver dig 
tips til, hvordan du bruger kameraet 
bedst.
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Indhold og features   

Overblik

APP opsætning

Tilføj udstyr

Installation/ Mobil App     

Se Live

Lyd- og bevægelsesalarmer 

Optagelser

Indstillinger

Specificationer
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LED indikator og Multiknap

Konstant blå

Tryk og hold

 i 5 sek. for at resette 

Tryk 1 gang

Blinker rødt Forbinder til 

Wi-Fi netværk (2,4 GHz)

Konstant rød Starter op

Kamera er tilsluttet 

Reset enheden

Aktivér manuel 
opsætning til WiFi

Multiknap

LED Indikation

Brug kun den medfølgende adapter og USB kabel til din enhed

Overblik

Status LED

Reset

Mikrofon

El-udtag

SD kort 

Højttaler

Indhold
IKontakt ALARM365, hvis ikke alt det viste indhold er i kassen

El- Adapter

Dobbeltklæbende Tape

USB kabelKamera

Beslag Engelsk vejledning

Skruer

Features

Højttaler Hi-Fi 2-vejs tale 

Video optagelse Bevægelsessensor 

Foto Deling af enhed

Night Vision Pan/Tilt feature



1. Vælg en lokation, hvis app'en skal fortælle dig, hvor en 
notifikation kommer fra - f.eks. Living Room

     Tryk derefter                                      “                            ” eller “   ” . 

     Tryk            "           " og vælg "           "

Tilføj enhed

Tilføj enhed

Smart kamera

Følg herefter instrukltionerne i app'en

Add Device

All devices

Otherwise

Power the device on and make sure the

indicator is ashing quickly or a prompt

tone is heard

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

Sunny

Living Room Bedroom

4 5

Download app til din telefon

Find app'en Smart Life i din app-butik

Smart Life

App Setup

Wi-Fi netværksforbindelse: 2.4GHz (802.11 b/g/n).

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

Opret konto i app:

Tryk på “Register” og følg vejledning i app'en.

Systemkrav:



Montering

Installér kameraet som vist nedenfor og sørg for, at det har frit 
udsyn til dét område, du ønsker at overvåge.

App'en

Startskærm
Du ser alle de enheder du har tilsluttet til Smart life app'en 
på 'forsiden', når du åbner app'en
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OBS! Din telefon skal 'være på' 2,4 GHz 
netværksforbindelsen til dit WiFi under 
hele installationen.

2. Du vil blive bedt om at indtaste password til dit WiFi 
 brug kameraet til at scanne dén QR-kode du får på din telefons 
skærm. Tryk "I heard the beep" wnår du hører enhedens "dong dong 

dong" lyd. Installationen fortsætter automatisk.

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

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



Tryk på ikonet          "        for at åbne 'Indstillinger'

Vælg (LYD) Sound Detection 

Settings eller (BEVÆGELSE) Motion 

Detection Settings

Aktivér hvor følsom indstilling, 

du ønsker

Lyd- og bevægelsesalarmer

Følg nedenstående for at aktivere Lyd- og bevægelsesalarmer

Når funktionen er aktiveret vil du modtage notifikationer ved lyd og bevægelse, 

som kameraet detekterer.
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Se Live

På startskærmen skal du trykke på ikonet
for at se optagelser eller live stream fra dit kamera

Smart Camera

SD

Screenshot

Playback Direction

Cloud storage

Viser WiFi signals styrke

Se flere indstillinger

Fuld skærm

Tænd/sluk højttaler

Foto

P

Tale

Optag

Gem et foto i telefonens galleri

Direction

layback

Alarm

Se optagelser

Aktivér, hvis du vil have 
alarmbeskeder ved bevægelse foran 
kameraet

2-vejs tale

Optag og gem i telefonens 
galleri

Drej linse til ny position



Smart Camera

Indstillinger

         Indikator Lys

         Flip screen

Skift til vertikal skærmvisning

         Time watermark

Aktivér eller deaktiver tidsangivelse på optagelser

         Speech method

Vælg 1- eller 2-vejs tale

Deling af enheder

Tryk på  " Add sharing ", hvis du dele en enhed med andre. Indtast 
vedkommendes konto i app.

Enheden
Basic function settings (Basis funktioner)

Brug Echo
Du kan forbinde til Alexa

Firmware information

Se information om version og søg efter nye opdateringer.

Remove Device

Enheden slettes fra app'en og enhedens indstillinger slettes.
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Optagelser

Hvis du har monteret et SD kort i kameraet vil kameraet kontinuerligt 
optage og gemme på hukommelseskortet (tilbehør). Optagelser 
kører i et 'loop' så når SD kortet er fuldt overspilles de ældste 
optagelser først.

Klik for at optage manuelt 
og gemme i telefonen galleri 

Højttaler til/fra

Click to make a snapshot 
manually this will save to 

your photo gallery

fuld skærm
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Specifikationer

Bevægelighed:

App: Android/iOS

 Materiale: P~C+ABS+Copper

0-355°

Product Navn: Indendørs Pan/Tilt Kamera

Sensor Type: 1/3" CMOS

Følsomhed：
Farve 0.01lux@F1.2

S/H  0.001Lux@F1.2

Max. billedopløsning                          2 Megapixels (1920*1080P)

Billedhastighed：          10fps

Linse: 4.0mm F2.0

IR afstand：     10M

Lukketid         1/25s-1/100,000S

Bit Rate：   32Kbps~2Mbps

Hukommelse：
Lokalt SD kort 
 (Max.128G)

Smart Features： Aktivitetsalarmer i realtid

Mikrofon/højttaler： 2-vejs audio

Synsvinkel:   100 grader

Video kompression:                  H.264

Frekvensbånd 2.4GHz~2.4835 GHz

Trådløs Standard: IEEE802.11b/g/n

Dimensioner (L x B x H)： 63 x58×96mm

Omgivelser:
Temperatur: -20°C~55°C 

Luftfugtighed ≤ 80% 

Pan:

Tilt:�-10°~75°;  Pan: 0~355°

Strømforsyning: DC 5V/1A
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Import, salg og service:

Islevdalvej 124
2610 Rødovre
33 365 365
support@alarm365.dk https://alarm365.dk/
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