Brugervejledning til videokamera uden sensor

Tilslutning af videokamera
Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også
tilsluttes med et netværkskabel.
Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser direkte via det online kontrolpanel, når
alarmen er slået til. Her kan du altså se live billeder fra dit hjem.
I tilfælde af, at alarmen går, fordi en rumsensor eller dørkontakt har registreret bevægelse, vil
videokameraet optage i 30 sekunder og gemme denne optagelse, hvorefter du kan se den på dit online
kontrolpanel. Alle gemte optagelser slettes efter 30 dage. Optagelserne er gemt på en beskyttet ekstern
server, hvor ingen andre end dig kan se dem.
Du skal starte med at tilkoble videokameraet med det medfølgende netværkskabel. Efter registrering kan
videokameraet tilsluttes trådløst til din router.
Du finder følgende i kassen:
• videokamera
• strømforsyning
• antenne
• netværkskabel
• fod
Desuden er der 250 MB harddiskplads på dit online kontrolpanel, hvor optagelserne automatisk bliver gemt
i 30 dage.
Ved streaming kræves 128 kbit upstream. Bemærk, at din uploadhastighed kan svinge, så hvis du er på
grænsen, kan du opleve, at du ikke kan se live billeder på grund af for lav uploadhastighed.
Til opsætningen får du brug for følgende:
• En ledig port på din router.
• Et strømstik i nærheden af din router ifm. registreringen og et strømstik i nærheden af det endelige
monteringssted.
• En internetbrowser, som understøtter Flash (til visning af live video samt afspilning af optagelser).
• MPG-kompatibelt software (kun til afspilning af downloadede filer).

Oversigt over dit videokamera

Der er en indikatorlampe på kameraet, som vist på tegningen. Lyser den grønt, betyder det, at der er
forbindelse til dit kontrolpanel. Lyser den rødt, er der ingen forbindelse.

Opsætning til Wifi – kablet opsætning
Trin 1 af 4 - Saml dit videokamera
Skru videokameraet fast til kamerafoden i den ønskede position ved at bruge fastgørelsesskruen.
Videokameraet kan sættes på en plan overflade eller skrues fast til en væg.
Der medfølger også en bøjle, som du kan sætte fast bagpå kameraet. Bøjlen gør, at kameraet kan stå i
oprejst position uden kamerafoden.

Trin 2 af 4 - Forbindelse til dit netværk
Videokamera kan opsættes til trådløs, så du kan sætte det op uden kabel. Med den trådløse forbindelse
kan du altid flytte rundt på videokameraet. Husk dog, at placeringen kræver et strømstik i nærheden.
Vær opmærksom på at kameraet kun kan køre på WPA kryptering, så hvis din router er opsat anderledes,
skal dette ændres, inden nedenstående opsætning kan benyttes.
Gør følgende:
1. Tilslut strømforsyningen til videokamera og stikkontakt. Lampen på fronten af kameraet lyser rød.
2. Sæt netværkskabel i routeren og forbind kablet til kameraet. Lampen vil skifte til grøn.
3. Åbn det online kontrolpanel og vælg punktet Videokamera i venstre menu og tryk på knappen
Indstillinger.
4. Indtast Netværksnavn og adgangskode i kasserne – koderne står enten på din router, eller kan udleveres
af din internetudbyder – tryk på gem.

5. Følg nu vejledningen på skærmen (lampen bliver rød, når den skifter til grøn, tag netværkskabel ud.
Lampen bliver rød igen og når den trådløse forbindelse oprettes, skifter den til grøn igen).
6. Når lampen på videokameraet skifter til grøn, er der forbindelse mellem videokameraet
og kontrolpanelet.
Bemærk!
Det tager videokameraet tid at koble på netværket, så vær tålmodig.

Trin 3 af 4 - Visning af live video på kontrolpanelet
Du kan nu se live video på dit online kontrolpanel.
Bemærk!
Det kræves, at du bruger følgende programmer:
• Ved visning af live video og optagelser: En browser, som understøtter Flash.
• Ved visning af downloadede videooptagelser: MPG-kompatibelt software (kun til afspilning af
downloadede filer).
Log ind på dit online kontrolpanel på www.lockon.dk / www.danskprivatalarm.dk
1. Vælg punktet Videokamera i venstre menu.
2. Her vises nu live video (giv videokameraet lidt tid til at koble op og loade live video).
3. Indstillingen er automatisk sat til kun at tillade live video, når alarmen er slået til. Denne indstilling kan du
altid ændre.

Trin 4 af 4 - Opsætning af videokameraet
Når du har besluttet, hvor du vil opsætte videokameraet, kan du enten vælge at placere det på en plan
flade, fx et bord eller en hylde, eller du kan montere det på en væg. Husk, at videokameraet skal placeres i
nærheden af et strømstik.
Ved opsætning på en væg kan det være en fordel at skrue videokameraet af kamerafoden. Ved placering af
videokameraet er det vigtigt at huske, at det er en dørkontakt eller rumsensor, der udløser alarmen og
dermed videooptagelser. Gode placeringer kan være der, hvor man forventer, at en indbrudstyv vil bryde
ind, der, hvor tyven ikke kan undgå at komme forbi, eller i det rum, hvor der er værdigenstande.

Genstart/reset videokamera
Hvis dit kamera tidligere har været tilsluttet, kan du starte med at lave en reset. På venstre side af dit
kamera er der et lille hul, hvor du kan trykke en knappenål ind – der står Reset. Sørg for at der er strøm til
dit kamera. Hold trykket i ca. 10 sekunder indtil lampen skiftevis blinker rød/grøn. Slip da trykket og vent til
lampen bliver stabil rød igen. Start da med opsætning Trin 2 af 4.
Forslag til placering:

Brugen af dit videokamera
Dit videokamera virker sammen med din alarm. I tilfælde af en alarm, fx en indbrudsalarm eller panikalarm,
vil dit kontrolpanel give videokameraet besked om at optage en sekvens.
Videooptagelserne finder du på online kontrolpanelet under Videokamera og Videokamera historik. Her
kan du se alle optagelser fra de sidste 30 dage. Efter 30 dages slettes de automatisk. Husk løbende at slette
videooptagelser, som du ikke har brug for, for ikke at bruge unødig plads.

Begræns visningen af live video
Du har mulighed for at vælge, om der skal vises live video, når alarmen er slået fra, eller kun når den er
slået til. Indstillingen er fra start sat til kun at vise live video, hvis alarmen er slået til. For at ændre dette,
skal du gå ind på videokamerasiden og afkrydse ”Ja” ved Tillad live video, når alarmen er slået fra.
Bemærk, at visningen af live video løber ud efter 5 min. For at vise live video igen, tryk på Videokamera i
venstre menu.

