Kom igång
.
Förbered ditt Wi-Fi-nätverk och lösenord.

.
.

Se till att din mobila enhet kör iOS®8 eller senare eller Android™ 4.1 eller senare.
Se till att ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk används. 5 GHz-nätverk stöds inte.

1 Ladda ned och installera appen DENVER SMART HOME från App Store eller Google Play.

2 Registrera ett konto på din DENVER SMART HOME-app

3 Strömanslutning
Hur återställer jag min enhet?

.

Använd en nål för att återställa genom att trycka och hålla återställningsknappen intryckt i flera sekunder tills kameran
börjar pipa.

.

Infoga mikro-SD-kort

4 Lägg till en kamera i appen
Alternativ 1: Använd QR-kod

5 Lägg till en kamera i appen
Alternativ 2: Använd smart konfiguration

Smart kamera finns i kategorin “säkerhet och sensor” i appen.

Vanliga frågor

1 Kan jag dela kameran med familj och vänner?
Ja du kan dela kameran med familj och vänner. De kan då komma åt den och styra dina glödlampor, strömbrytare och andra
enheter. Du kan ge ut eller återkalla delningstillstånd genom att klicka på profil-knappen i appen och sedan på knappen
"Hantera hemmet". För att göra delningen möjlig för andra användare måste de ladda ned appen och registrera ett nytt
konto.

2 Hur stort är den trådlösa räckvidden?
Räckvidden för den trådlösa kameran bestäms i stort av din Wi-Fi-router och rummets förhållande. Kontrollera din routers
specifikationer för exakta uppgifter.

3 Kameran verkar vara offline eller oåtkomlig?
Se till att din Wi-Fi-router är online och inom räckvidd.
Se till att du har den senaste appen tillgänglig genom att trycka på “Sök efter uppdatering av firmware” i appens
enhetsinställningar.

4 Kameran kan inte ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.
Se till att du har angett rätt Wi-Fi-lösenord under Wi-Fi-inställningen. Kontrollera om det finns något problem med
internetanslutningen. Om Wi-Fi-signalen är för svag bör du återställ Wi-Fi-routern och försöka igen.

5 Hur många kameror kan jag ansluta?
Appen DENVER SMART HOME kan ansluta ett obegränsat antal enheter på ett obegränsat antal enhetsplatser. En Wi-Firouter kan ha en gräns för antalet enheter som kan anslutas.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och
utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din
hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol
indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas
separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen
kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå
hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SHC-150 överensstämmer med direktiv
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv
modellnummer: SHC-150. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.
Driftsfrekvensområde:50/60Hz
Maximal utgående ström:5W
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

