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Generel vejledning til App

          Se optaget video fra SD kort.       Indstil dit kamera, så det passer til dit  
            behov.

           Video menuen (som vist på billedet)      Gateway – benyttes ikke.

           Alert – alarmbeskeder vises herinde.      Opsæt din profil.
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Profil

Klik på Security – Sikkerhed

Du får nu 3 muligheder

Change password – skift adgangskode
Security question – sikkerhedsspørgsmål
Security email – sikkerheds e-mail
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Change password – skift adgangskode:

For at ændre din adgangskode skal du indtaste din nuværende adgangskode i øverste kasse.

Indtast ny adgangskode i mellemste.

Indtast den nye adgangskode igen i den nederste og tryk OK.
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Security question – sikkerhedsspørgsmål:

Her kan du besvare 2 sikkerhedsspørgsmål.
Øverst spørger den til Din mors navn? Du kan trykke på pilen og få flere valgmuligheder.
Svar i feltet lige under.
Nederst spørges der Hvad din børnehaveklasselæres navn er? Klik på pilen for at få flere mulighe-
der.
Svar i feltet lige under og tryk Set.

Du bliver stillet et af disse spørgsmål, hvis du har glemt din kode.

Security email - Opsæt e-mail 

Indtast den ønskede e-mail du vil registrere dig på og tryk SEND CODE.

Åbn din mail og afvent den 6 cifrede kode du modtager kort efter. 

Koden skal indtastes i feltet under e-mail.

Tryk Save.

E-mailen er nu registreret.
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Indstillinger (Setting)
Under indstillinger kan du opsætte dit kamera

Lockon:  
Her finder du kamera informationer og kan ændre navn på kameraet.

LED:  
Tænd og sluk for LED lysene i kameraet.

Image Flip:
Vend billedet op eller ned. Kan vendes så det passer med ophæng.

Alarm:
Indstil tidsrum hvor kameraet skal optage ved bevægelse.

Video Storage: 
Vælg hvilken opløsning der skal optages i og hvordan det skal gemmes (SD kort).

Video lock: 
Tegn et mønster for at for adgang til appen.

Sub-account Management: 
Tilføj flere brugere til appen.

Change Wi-Fi: 
Skift netværk. Hvis du flytter kameraet eller får ny router/kode til Wi-Fi
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Kamera info
I den øverste menu hvor der står Lockon, er kamera informationer. Klik på navnet og du kommer til 
Kamera info.

Name: 
Her kan du navngive dit kamera.

Remark:
Her kan du lave en bemærkning.

IP: 
Den IP-adresse kameraet kører på.

Mac: 
Kameraets mac adresse.

Wi-Fi: 
Det Wi-Fi netværk kameraet kører på.

Version: 
Den version af software kameraet kører på.

SD Card: 
Viser om der er tilkoblet et SD kort i kameraet. Hvis der er, vises der hvor meget plads der er tilbage 
på kortet.

Hvis SD kort er sat i, vil det se sådan ud:
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Image Flip

Her ændrer du hvilken vej billedet på kameraet skal vende i appen. Det kan være nødvendigt at 
vende billedet, afhængig af hvordan du kan placere det på væggen eller udhænget.

Vælg Upward eller Downward og tryk på Ok.
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Alarm

Alarm: 
Vælg om alarmen skal være aktiv eller inaktiv ved at slå til eller fra på knappen.
Når alarmen er slået til kommer yderligere indstillinger.

Alarm sound: 
Her kan du vælge om din mobil skal afspille en lyd ved registrering af alarm. 

Alarm Tone: 
Vælg hvilken lyd der skal afspilles ved alarm.

Grade: 
Lydstyrke af alarmen. Vælg mellem Low (lav) Default (standard) og High (høj)

Alarm time:
Indstil tidsrummet hvor alarmen skal være aktiv. Glid frem og tilbage med pilene, indtil den viser 
den indstilling du ønsker.
Indstil starttidspunkt, derefter sluttidspunkt og tryk Ok.
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Video Storage
For at gemme video skal Video storage være slået til.
Her kan du vælge mellem 3 forskellige opløsninger:
Smooth – flydende
SD – standard
HD – høj

Ved brug af et 32 GB SD kort, vil du kunne gemme følgende:

Smooth – ca. 20 dage
SD – ca. 10 dage
HD – ca. 5 dage

Når du har valgt indstilling (og indsat SD kort i kameraet) vil alt blive filmet og gemt. Du kan se det 
gemte via hovedmenuen hvor der står Playback. Her vælger du hvilken dato og tid du ønsker at se 
og trykker ok.
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Video Lock

Opret et mønster, som skal bruges for at låse appen op. Ved brug af denne lås, kan andre der benyt-
ter din mobil ikke se live video

Tryk på Create Video Lock for at oprette. Tegn det mønster du ønsker og tryk på Ok. Tegn mønstret 
igen for at bekræfte og tryk på Ok. Hvis du ønsker at rette, så tryk på Redraw og prøv igen.

Mønsterlåsen kan �ernes igen ved at gå ind i menuen, tegne mønstret og slå det til/fra under Lock 
Patters password.
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Sub-account Management
Lad andre brugere få adgang til at se både live video samt playback.

For at kunne tilføje en bruger, skal denne først have installeret appen og oprettet et brugernavn.

Først skal du indtaste din adgangskode til din egen konto og afslut med OK.

Tryk på Add for at tilføje ny – indtast brugernavn på ny bruger. 

Den nye bruger vil nu fremgå af listen.

Du kan tilføje op til 15 brugere.

Brugere kan se live video samt playback. De kan tage screenshots/billeder af videoen, som gemmes 
lokalt på brugerens mobil.

Tilføjede brugere modtager ikke alarmbeskeder og kan ikke ændre i indstillinger.

Change Wi-Fi
Hvis du får nyt netværk/router eller flytter kameraet er det nødvendigt at ændre Wi-Fi netværk og 
adgangskode. Dette gøres her og proceduren er det samme som ved originalopsætningen (se 
brugervejledningen på www.lockon.dk/produkter/tilbehoer/udendoers-overvaagningskamera
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Se live video

Klik på selve billedet for at se live video

Du vil se og høre live video fra kameraet.

Sluk for lyden ved at trykke på højttalerikonet, så der kommer en streg over.

SD viser hvilken opløsning der streames i og derefter kan du se dato og tid. Vær opmærksom på at 
dato står med år/måned/dato.

Du kan lave optagelser ved at trykke på den røde optagerknap – tryk på den igen når klippet skal 
stoppe. Du kan også tage et billede ved at klikke på kameraet.

Få billede på fuld skærm ved at trykke på pilene i højre hjørne.
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Playback
Under Playback kan du se gemt video. Når SD kortet sidder i vil den automatisk lagre video og lyd 
døgnet rundt. Du kan afspille dette ved at vælge på hjulet.

Year – år: Vælg år
Month – måned: Vælg måned
Day – dag: Vælg dag
Hour – tidspunkt: Vælg tidspunkt.

Du vil få vist intervaller på 1 time, så hvis du vælger kl. 8, vil du kunne se fra kl. 8 – 9.

Hvis du ønsker at se videoen i fuld skærm, klik da på pilene øverst i højre hjørne.

Under videoen kan du se præcist hvilket tidspunkt der vises fra. Det er også muligt at spole frem 
eller tilbage ved at bevæge den blå linje.

Hvis der er noget på videoen du ønsker at gemme, kan du enten filme en sekvens ved at trykke på 
den røde optageknap eller tage et billede ved at trykke på kameraet.

Det du optager vil du finde under Profil/Album. Derudover vil der også automatisk oprettes et 
album på din mobil under Galleri, hvor du også kan finde dine billeder og optagelser.
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Alert - Alarm
Hvis dit kamera opfanger bevægelse eller registrerer noget via infrarød når alarmen er slået til, vil 
optagelserne ligge her.

Ved alarm vil du modtage en push-besked på mobilen og den afspiller en lyd (du kan selv ændre 
lyden).

Du kan klikke på billedet for at se klippet.

Delete all – Slet alle: Slet alle klip i menuen

Mark all – Marker alle: Markerer alle som læst.
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Hjælp til opkobling

Fik du ikke trådløs forbindelse til kameraet?

1.  Vær sikker på at du har mobilen tæt på kameraet – jo tættere jo bedre.

2.  Sørg for at omgivelserne er rolige, så kameraet kan modtage lydbølgen klart og tydeligt.

Fejlmeldinger fra kameraet
Wireless network does not exist – det trådløse netværk findes ikke.

1.  Tjek at netværksnavnet kun indeholder tal og/eller bogstaver
2.  Tjek om den trådløse forbindelse er skjult
3.  Tjek om den trådløse netværksfrekvens er 5GHz

I alle de ovenstående tilfælde vil du modtage beskeden: Wireless network does not exist.

Løsning:

1. Skift netværksnavn så det kun indeholder bogstaver og/eller tal – ingen specialtegn.
2. Gør det trådløse netværk synligt.
3. Skift den trådløse netværksfrekvens til 2.4GHz.

Wireless network connection failed – trådløs forbindelse fejlede.

1. Tjek om det adgangskoden til det trådløse netværk er korrekt.
2. Tjek om det trådløse netværk benytter WEP kryptering.

Løsning:

1. Genindtast adgangskoden til det trådløse netværk.
2. Skift netværkskrypteringen på det trådløse netværk til WPA eller WPA2.

Network abnormal, please check the router – Ingen netværksforbindelse

Løsning:

1. Tjek at det trådløse kan forbinde til internettet.
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Tekniske specifikationer
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