
 
Komme i gang
. Sørg for at du kjenner til Wi-Fi nettverk ditt og passordet ditt.
. Sjekk at den mobile enheten bruker iOS®8 eller nyere, Android™4.1 eller nyere.
. Sjekk at du bruker Wi-Fi nettverk med 2.4 GHz. 5 GHz-nettverk støttes ikke.
1 Last ned og installer DENVER SMART HOME-appen på App Store eller Google Play.

 



2 Opprett en konto på DENVER SMART HOME-appen din

3 Tilkobling av strøm
Hvordan skal jeg nullstille enheten min?

. Bruk den lille stiften for å trykke på Reset-knappen, og hold den inne i flere sekunder inntil kameraet begynner å pipe.

. Sett inn et Micro SD-kort

4 Legg til kameraet i appen
Opsjon 1: Bruk QR-kode 



5 Legg til kameraet i appen
Opsjon 2: Bruk smart-konfigurasjon



Du finner Smart kamera i appens kategori som heter “Sikkerhet & Sensor”.

Ofte stilte spørsmål
1 Kan jeg dele kameraet med familien og med venner?
Ja, du kan dele kameraet ditt med familie og venner, slik at de får tilgang til kameraet og kan styre lamper, brytere og annet  
utstyr.  Trypp  på  Profil-knappen  i  appen,  og  deretter  på  “Hjemmeforvaltning”-knappen.  Der  kan  du  gi  og  tilbakekalle 
delingstillatelser. For at andre brukere kan kunne dele kameraet, må de laste ned appen og opprette en ny konto.
2 Hva er den trådløse rekkevidden?
Rekkevidden på det trådløse kameraet er avhengig av Wi-FI-ruteren og oppsettet av rommet. Sjekk ruterens spesifikasjoner  
for å vite nøyaktig rekkevidde.
3 Kameraet vises frakoblet eller utilgjengelig?
Sjekk at Wi-FI-ruteren er online og i riktig rekkevidde.
Sjekk at du har lastet ned den siste app-utgaven ved å trykke på “Sjekk oppgradering av fastvare” i appens innstillinger.
4 Kameraet kan ikke koble seg til Wi-Fi-nettverket.
Sjekk at du har tastet inn riktig Wi-Fi-passord under Wi-Fi-oppsettet. Sjekk om det er problemet med nettet. Hvis Wi-Fi-
signalet er for svakt, må du nullstille Wi-Fi-ruteren og prøve på nytt.
5 Hvor mange kameraer kan jeg koble til?
DENVER SMART HOME-appen kan koble til et ubegrenset antall enheter på et ubegrenset antall steder. En Wi-Fi-ruter kan 
derimot ha en begrensning på hvor mange enheter kan kobles til.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil 
og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og 
for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet  
betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på  
resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra 
de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SHC-150 er i overenstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: 
www.denver-electronics.com og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn 
modellnummeret: SHC-150. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under 
nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:50/60Hz

Maks. utgangseffekt:5W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

