Manual til hurtig start
HomeMonitor HD

￼ Dit unikke kamera-ID er:

Registrer dig på http://www.homemonitor.me

Velkommen til HomeMonitor™
Ved at kombinere professionelle trådløse
internet kameraer og en sikker online konto, giver
HomeMonitorTM dig mulighed for at kigge ind i dit hjem
uanset hvor du befinder dig.
Se live eller optagede begivenheder, fra enhver
internetforbundet computer eller smartphone – og vær
forbundet med det betyder mest for dig.
HomeMonitorTM er super enkelt at sætte op og anvende – bare tilslut et kamera,
opret en konto og du er klar.
Gå aldrig mere glip af et vigtigt øjeblik! HomeMonitorTM genkender bevægelser
og sender dig beskeder så du er opdateret, alt imens videoen optages til din sikre
online konto, så du kan se eller downloade den senere.

Det er nemt, enkelt og ﬂeksibelt – se din ting lavet simple.
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Nøglefunktioner
• Se og hør hvad der sker live.
• Tilpas indstillinger for bevægelses-genkendelse.
• Øjeblikkelig bevægelses-alarmer via email.
• Bevægelses-videoer optages til din online konto.
• Justerbar tidsplan for optagelser og alarmering.
• Infrarød nattesyn lader dig se i mørke.
• Se med på din pc, Mac, smartphone og tavlecomputer (tablet).

Din konto indeholder*
• Se live, uanset hvor du beﬁnder dig.
• Gratis email alarmering.
• Gratis online, sikerede videoer af alle bevægelser optaget de seneste 7 dage.
• Mulighed for at tilføje flere HomeMonitorTM kameraer på samme konto.

Hvad pakken indeholder

HomeMonitor
HD-kamera

Stand/beslag/
vægmontering

3m/10ft
strømforsyning
med UK/US/EU stik

1m/3ft
netværkskabel

2 x skruer

Plast vægstik

Mangler du noget? Kontakt os på monitor@y-cam.com
* Funktioner kan lejlighedsvis ændres som vores tjenester forbedres, besøg http://www.homemonitor.me for opdaterede kontofunktioner.
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Installer din HomeMonitorTM HD
Beslut dig for, hvordan du vil tilslutte din HomeMonitorTM
til dit netværk – enten via WiFi eller sluttet til din router via
et netværkskabel.
Tilslutning af din HomeMonitorTM til dit Wi-Fi netværk
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Tilslut HomeMonitorTM til din router med
det medfølgende netværkskabel og til
el-nettet med strømforsyningen. Dette
kræves for opsætning af Wi-Fi instillinger.

Gå til http://monitor.y-cam.com og registrer
din konto. Følg de anviste trin for at forbinde
din HomeMonitorTM til Wi-Fi.

Monter HomeMonitorTM fast i positionen
når det bliver anvist. Tilslut den medfølgende strømforsyning.

Følg trinene på hjemmesiden for at gennemføre din konto-opsætning.

Tilslutning af din HomeMonitorTM via netværkskabel

Monter HomeMonitorTM fast i positionen når
det bliver anvist.

Gå til http://monitor.y-cam.com og registrer
din konto.

Tilslut HomeMonitorTM til din router og
el-nettet. Du skal muligvis bruge et andetnetværkskabel, hvis du ønsker at placere
din HomeMonitorTM langt fra din router.

Følg trinene på hjemmesiden for at
gennemføre din konto-opsætning.

Problemer ? Vores specialister i teknisk support er klar til at hjælpe dig - besøg
http://support.homemonitor.me
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Få det bedste ud af din HomeMonitor™
Det er vigtigt at din HomeMonitorTM er indstillet til dine
individuelle behov. Når du har gennemført opsætningen
anbefales det, at du tester systemet for at sikre at det
fungerer som du ønsker.

Ting du bør overveje:

?

Hvad vil jeg have med i synsfeltet?

Hvilke situationer skal starte en bevægelsesoptagelse?

Hvornår vil jeg have bevægelser optaget?

!

Vil jeg have tilsendt en bevægelses-alarm på email når
bevægelser optages?

Når du har overvejet disse spørgsmål sørg for:
• at HomeMonitorTM er sikkert placeret med fronten mod det du vil se
• at indstillingerne for bevægelses-genkendelse matcher dine behov
• at tidsplanen for HomeMonitorTM er sat til at følge din dagligdag
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Tips til bevægelses-alarm og beskeder
HomeMonitorTM er udstyret med en sofistikeret
bevægelsessensor, som registrerer, når der sker bevægelse
– og kan gøre dig opmærksom på det via e-mail.
Hvis du vil modtage email alarmer, hver gang bevægelser registreres, bør du
overveje nedenstående tips, så du får de bedste resultater og reducerer antallet af ligegyldige alarmer:
Aktive kæledyr (eller børn!) kan starte uønskede
bevægelsesoptagelser
Bevægelser nær befærdede døre eller vinduer kan aktivere
mange alarmer
Biler eller frontlys der bevæger sig, kan medføre uønskede
bevægelsesoptagelser
Sollys og lysreflektioner kan aktivere bevægelsesalarmer
HomeMonitor™ HD er ikke vandtæt, så brug den ikke
udendørs
IR-lys reflekteres når de lyser mod glas og kan medføre
falske alarmer

Sådan fungerer alarmbeskeder
• Hvis du aktiverer alarmbeskeder, vil du modtage en email når systemet
registrerer bevægelse.
• Når du modtager emailen kan du følge linket til HomeMonitorTM
og se om du skal skride til handling eller ej.
• Bevægelsesoptagelser bliver gemt på din konto, klar til at blive afspillet.
Du kan også hente videoen ned og gemme den for evigt.
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Daglig brug
HomeMonitorTM på din computer eller tablet
• Gå til http://monitor.y-cam.com og log ind for at se dit kontrolpanel

A
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B

C

D

E

HomeMonitorTM på din smartphone eller tablet
• Gå til http://monitor.y-cam.com/mobile og log ind
A
Klik/tryk for at åbne for live
afspilning af kameraet

B

A

B

C

D

Skifter mellem at tænde/slukke
kameraets forbindelse. Når
kameraet er afbrudt vil det ikke
registrere bevægelser, optage
videoer eller sende live video

C
Skifter mellem at tænde/slukke
bevægelsesgenkendelse

D
Skifter mellem at tænde/
slukke for alarmbeskeder

E
Indtillinger for beskedalarmer
(kun på hjemmesiden)

Dedikerede apps til dine mobile enheder
Apple iPhone, iPad og iPod touch

Android smartphones og tablets

iOS 5.1+ påkrævet

Android 2.3.1+ påkrævet

Gå til App Store fra
din iOS enhed og
søg efter “Y-cam
HomeMonitor”
or scan QR code.

Gå til Google Play
fra din Android enhed
og søg efter “Y-cam
HomeMonitor”
or scan QR code.

Vi tilføjer hele tiden nye apps - besøg http://www.homemonitor.me/apps for at se al vores software
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Teknisk information

Mikrofon

30 infra-røde dioder
Vidvinkel-HD-linse

Lyssensor

Status-diode

Camera ID &
serienummer

Skrue til stand
Luftkanaler

Knap til reset
Stik til netværkskabel

HomeMonitor™ HD

Stik til strømkabel

Status LED indications:

Billede: 1 Megapixel ¼” CMOS

Grøn

Betragtningsvinkel: Horisontal: 80°, vertikal: 45°

Grøn, langsom blink Sender video

Infrared: 30 dioder med rækkevidde <15 m.

Rød, hurtig blink

Forbindelses-fejl

Dimensioner (B x H x D): 85 x 85 x 30mm

Ingen lys:

Ingen strøm

HomeMonitor™ HD er ikke vandtæt

10

På nettet

Tilføj ﬂere kameraer
Nu hvor du har fået installeret din
HomeMonitor, hvorfor ikke prøve
en af følgende:
Tilføj ﬂere kameraer
Brug adskillige kameraer, endda
på adskillige forskellige lokationer,
alt under den samme konto.
Opgrader til Plus Package
For et mindre årligt gebyr får du 30
dages online-lagring til dit kamera.
Besøg http://www.homemonitor.me
vil have flere oplysninger

Sikkerhedsinformation
• Forsøg ikke at adskille kameraet
• Hold strømforsyningen tør og undgå kontakt med væsker
• Smådele kan medføre risiko for kvælning. Hold uden for børns rækkevidde
• Anvend kun godkendt tilbehør og strømforsyning
• Tildæk ikke HomeMonitorTM. Infrarødt lys danner varme som kan medføre
brandfare
• Sørg for at HomeMonitorTM er ordentligt monteret på den medfølgende
stand før montering og placering
• Overholdelse af sikkerheden er kun sikret ved at anvende medfølgende
strømforsyning

Brug for hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for support,
besøg http://support.homemonitor.me - Vi vil med glæde hjælpe dig.

Emballage fremstillet af genanvendelige materialer. Produktet overholder RoHS. Alle certiﬁceringer og sikkerhedskrav er overholdt af udvikleren og producenten, Y-cam Solutions Ltd.
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Y-cam Solutions LLC

Vision House

4500 140th Avenue North

3 Dee Road

Suite 101

Richmond, Surrey

Clearwater

TW9 2JN

FL 33762

United Kingdom

United States

Tel: +44 (0)20 8334 7373

Tel: +1 727 233 8225

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for support, besøg
http://www.homemonitor.me eller kontakt monitor@y-cam.com

Designet i Storbritannien. Lavet i China.
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