
ALARM365 VEJLEDNING
SMART LIFE

1
Copyright 2020ALARM365



DOWNLOAD APP
SMART LIFE

2. Bruger du en Android-telefon  eller tablet, så skal du åbne din “GooglePlay Butik” app og søge efter ”Smart Life”.
Bruger du en iPhone eller iPad, så skal du åbne ”App-Store” og søge efter ”Smart Life”.

”Smart Life” symbolet i din app-butik ser sådan her ud: 

3. Download app’en, når du har fundet Smart Life          app’en i din app-butik.

4. For at påbegynde installationen, skal du nu oprette en konto. Se vejledning for ”Opret Konto”.

1. Før du begynder at installerer, skal du downloade den app, som dit ALARM365-system betjenes via.
Du kan bruge hvilken som helst type smartphone eller tablet til, at installere systemet.
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OPRET KONTO
SMART LIFE

1. Tryk på ‘Register’

2. Indtast din email adresse i 
email adresse feltet.
Tryk herefter på 
‘Get Verification Code’.

4. Vælg og indtast et log-in kodeord 
indeholdende minimum 6 tegn 
inklusive mindst ét stort bogstav 
og ét tal. Tryk på ’Done.’

3. Indtast verifikationskoden, 
som er blevet tilsendt din 
email adresse. 

5. Din konto er nu oprettet.

Gå videre til relevant vejledning 
for videre installation.
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KAMERA: INSTALLATIONSGUIDE

1. Sørg for at din tlf. eller tablet, som du 
bruger til installationen har internet-
forbindelse til 2,4 GHz netværket, som
kameraet skal installeres på. 
Tryk på ‘Add Device’eller ‘+’ oppe i højre hjørne.

2. Scroll ned. Tryk på Video
-overvågning i menuen til venstre. 
Tryk på ‘Smart kamera’-symbolet.

3. Tjek at lysdioden på kameraet blinker. 
Hvis ikke, lokaliser kameraets ‘Reset-knap’ og 
hold den inde i ca. 5 sek. indtil klartone høres. 
På de fleste kameraer sidder reset-knappen 
under låget på undersiden af kameraet. 

På TILT kameraet er der et lille hul helt nederst 
på det sorte panel, hvor kameralinsen også 
sidder.
Dette hul er selve reset-knappen. 
Indsæt den medfølgende multiværktøjspind i 
hullet. Tryk og hold inde i ca. 5 sek. til klartone 
høres.

Afvent at kameraets lysdiode blinker.
Tryk på ‘next step’ i app’en.

4. Indtast netværksnavn og netværkskode.
Tryk på ‘Confirm’.
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Her gennemgås hvordan du installerer kameraer.



KAMERA: INSTALLATIONSGUIDE

5. Læs & tryk ‘Confirm’. 6. Brug kameraets linse til at scanne
QR-koden på din skærm. 

Før skærmen imod og væk fra kameraet i 
en afstand på 10-30 cm. 

Fjern evt. folie fra kameralinsen.

Når du hører klartone fra kameraet tryk 
da på den blå knap i app’en.

7. Dit kamera synkroniseres nu til dit netværk. 
Installationen er efterfølgende fuldført.

Du kan efterfølgende livestreame, navngive
kameraet, skifte mellem optagelse ved 
bevægelsesdetektion eller Non-Stop optagelse
m.m. Udforsk app’en.

På de næste sider i denne manual kan du læse,  
hvordan du tilpasser de vigtigste funktioner for 
dit kamera.
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Her gennemgås hvordan du installerer kameraer.



1. Start på forsiden ‘Home’.
Tryk på ikonet for den 
kameraenhed, som du 
ønsker at livestreame, 
eller se optagelser fra.

2. Du er nu inde i livestream. Her kan du bl.a. tale ud af 
kameraet ved, at trykke på ‘Talk’(bemærk akustisk resonan, 
hvis du sidder i nærheden af kameraet). 

Du kan tage et skærmbillede ved ‘Screenshot’ eller  manuelt
optage via ‘Record’ knappen. 

Hvis du tager et ‘Screenshot’ eller optager via ‘Record’ knappen 
imens du er inde i livestream-menuen, lagres disse billeder 
direkte på din telefons hukommelse og kan ses under 
‘Photo Album’ i app’en. Du finder ‘Photo Album’ knappen 
ved at scrolle opad i menu-billedet. 

Ved ‘Alarm’ knappen kan du 
indstille kameraet til at sende notifikationer ved bevægelses-
detektion, samt justere følsomhedsniveauet. 

Ved ‘Cloud Service’ kan du tilkøbe at optagelser lagres på 
app-leverandørens server. Som standard lagres alle optagelser 
kun lokalt på dit kamera, indtil det overspilles af nyere optagelser.

Se og download kameraets lagrede optagelser ved, 
at trykke på ‘Playback’. Følg anvisningerne på næste side.

KAMERA: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER
Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret 

på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.
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KAMERA: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER

3. Du er nu inde i ‘Playback ’-menuen, hvor du 
kan se optagelser, som kameraet har optaget. 

Lige under billedet ses en tidslinje, som du kan 
spole frem og tilbage i.

Du kan se optagelser fra tidligere dage ved, at 
trykke på ‘Calendar’. 

Du bliver vist dagens første optagelse først. 

4. Når du har fundet den sekvens, som du ønsker at 
downloade, så den permanent gemmes på din 
telefon/tablet, så tryk på ‘Record’.

Tryk på ‘Record’ igen for at stoppe med at downloade. 

Du ser dine downloadede sekvenser ved, at gå tilbage til 
livestream-menuen og finde ‘Photo Album’.

Tryk på tilbageknappen oppe i venstre hjørne. 

5. Dine downloadede filer er gemt i 
‘Photo Album’.

Scroll op i selve menubilledet og tryk 
på ‘Photo Album’ nederst.

Se i næste trin, hvordan du kan 
sende og overføre de gemte 
downloadede filer. 

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret 
på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.
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6. Du er nu inde i ‘Photo Album’, hvor du 
kan se dine permanent gemte/downloadede 
filer. 

Tryk på ønsket fil for, at se eller sende den.

7.  Tryk på ‘Play’-knappen i midten for, 
at se gemt video.

Tryk på pilen nederst i venstre hjørne for, 
at arbejde videre med filen, f.eks. med henblik  
på, at videresende den.

8. Når du har trykket på pilen nede i 
venstre hjørne vises ovenstående 
menu-billede. Menu-billedet kan, 
variere lidt afhængigt af, hvilken 
telefon/tablet du bruger. 

Herfra kan du videresende filen m.m.

KAMERA: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER
Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret 

på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.
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1. Start på forsiden ‘Home’.
Tryk på ikonet for 
kameraenheden, som du vil
ændre optagemodus for.

2. Tryk på blyanten oppe
i højre hjørne.

KAMERA: ÆNDRE OPTAGEMODUS
Her gennemgås hvordan du får kamera til at optage i 24 timers modus eller ved bevægelsesdetektion. 
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Ændre optagemodus:

3. Scroll ned til, og tryk på 
‘Storage Settings’ for, at ændre
om kamera skal optage og lagre 
optagelser døgnet rundt eller 
kun ved hændelser.

4. Tryk på ‘Recording Mode’ 
nederst. 

Info: ‘Local Recording’
skal være aktiveret for, at 
kameraet lagrer lokalt på 
hukommelseskortet.

5. Vælg ‘Event Recording’, hvis 
der ønskes optagelser ved 
bevægelsesdetektioner 
og lyd detektioner.

Vælg ‘Non-Stop’, hvis der 
ønskes at kameraet optager 
døgnet rundt, alle dag. 
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Vær opmærksom på, at kun strømførte kameraer kan optage i Non-Stop modus(døgnet rundt). 
Batteridrevne kameraer kan kun optage ved bevægelsesdetektion. Non-Stop ville dræne batteriet.



KAMERA: 
ÆNDRE FØLSOMHED FOR BEVÆGELSESDETEKTION

Her gennemgås, hvordan du stiller et kameras følsomhed i forbindelse med bevægelsesdetektion.  

1. Start på forsiden ‘Home’.
Tryk på kameraenheden, 
som du vil ændre.

2. Tryk på blyanten oppe i højre 
hjørne.

3. Scroll ned og tryk på 
‘Detection Alarm Settings’. 4. Aktiver ‘Motion Detection Alarm’ og tryk 

derefter på ‘Alarm Sensitivity Level’

Vælg mellem Off, High, Medium eller Low.

5. Hvis du ikke ønsker, at modtage beskeder når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet:
‘Notifikationer Fra/Til’ for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder. 

For kamera med strømforsyning:
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KAMERA: 
ÆNDRE FØLSOMHED FOR BEVÆGELSESDETEKTION

Her gennemgås, hvordan du stiller et kameras følsomhed i forbindelse med bevægelsesdetektion.  

1. Start på forsiden ‘Home’.
Tryk på kameraenheden, 
som du vil ændre.

2. Tryk på blyanten oppe i højre 
hjørne.

3. Scroll ned og tryk på ‘PIR’. 4. Vælg mellem Off, High, Medium eller Low.

5. Hvis du ikke ønsker at modtage notifikationer, når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet:
‘Notifikationer Til/Fra’ for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder. 

For batteridrevne kameraer:
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SLET HOVEDENHED & KAMERA

3. Tryk på blyantsymbolet

4.Scroll ned i bunden og 
tryk på ‘Remove Device’

5.Tryk herefter på 
‘Disconnect’ og bekræft

6. Din hovedenhed er nu slettet
og klar til, at blive installeret på ny.

1. Åbn SmartLife app’en.
2. Tryk på dit ikonet for den 

enhed du ønsker, at slette.
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