
 

 

 

E-View Touchscreen 
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Funktioner: 

 9 "laddningsbar, trådlös LCD-skärm 

 Spela in upp till 1080p FHD-video med ljud 

 Väderbeständiga HD-kameror med IR-lysdioder med upp till 15m räckvidd 

 500 lumen vit LED, 6W vita lysdioder med ljuseffekt motsvarande 60W halogen 

 Vitt LED-ljus kommer med manuell, rörelse och timeraktivering 

 Fjärråtkomst med gratisapp för smart telefon / surfplatta 

 Programmerbart varningsmeddelande 

 Manuell, rörelse och schemalagd inspelning 

 2-vägs ljudkommunikation 

 Utbyggbar upp till 4 kameror 

 Perfekt för trädgård, trädgård, entrédörr, sida av huset, gångväg, skjul, uppfart, fristående 

garage 

 LCD: 5v DC 2A Strömadapter (+/- 5%) 

 Kamera: 9v DC 2A (+/- 5%) 

 RF-intervall: 300 meter (Siktlinje) 

 PIR-detektering och rörelsedetektering 

 

Systemet innehåller följande komponenter: 
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Skruvar                     Manual 

 

Översikt över skärmen  
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1. LCD-skärm: Visar video från kameran eller systemgränssnittet. 

2. Mikrofon 

3. Strömknapp / skanningsknapp: Håll intryckt för att slå på / stänga av mottagaren. Tryck 

kort på strömbrytaren medan enheten slås på för att gå in i skanningsläge. 

4. Trådlösa antenner: Placera antennerna efter behov för bästa mottagning. 

5. Högtalare 

6. Återställ: Använd ett gem eller ett annat tunt objekt och tryck på återställningsknappen för 

att återställa systemet till standardinställningarna. 

7. Ethernet-port (RJ45): Anslut mottagaren till din router med den medföljande Ethernet-

kabeln för att aktivera anslutning av smartphone / surfplatta. 

8. Strömport: Anslut till ett eluttag med den medföljande nätadaptern. 

9. Stöd för monitorn 

10. Batterilucka 

11. Volym upp 

12. Volym ned 

13. Micro SD-kortplats: Sätt i micro SD-kort (upp till 128 GB). 

14. USB-port: Används endast för serviceändamål. 

15. Samtalsknapp: Håll intryckt för att prata genom kameran. 

16. Strömindikatorlampa: Lyser när mottagaren är ansluten till strömmen. 

The Icons display on Monitor 
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Ikon Betydelse 

SIGNAL INDICATOR 

  
Visar hur stark kamerans signal är. Signalen sträcker sig från 4 

staplar ner till 0 staplar (utanför räckvidden). 

SD CARD Den här grafiken visas om ett SD-kort är isatt i monitorn. 

Om blå är inspelningsutrymme tillgängligt. 

Om det är rött är SD-kortet fullt. 

Tryck på den här ikonen för att visa inspelade filer. 

NEW RECORD 

INDICATOR 
Nya inspelningar sparas på SD-kortet. 

RECORDING 

INDICATOR 
När denna ikon blinkar rött indikerar den att inspelningen pågår. 

NETWORK STATUS 

INDICATOR 

Grön - System är anslutet till internet och monitorn är ansluten till 

internetläget. 

Gul - System är anslutet till internet och monitorn är ansluten till 

intranätläge. 

Röd - Anslutning misslyckades eller systemet är inte anslutet till ett 

nätverk. 

LED LINGHT 

CONTROL 

INDICATOR 

 

Tryck på denna ikon för att stänga av eller sätta på LED-lampan 

TALK BACK 

INDICATOR 

 

Visas när TALK trycks in. Tryck och håll TALK på sidan av 

monitorn för att prata tillbaka genom kameran. Släpp TALK för att 

vänta på ett svar. 

SD CARD 

OVERWRITE 

Visas om SD-kortet får skriva över filer när det är fullt. 
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CHANNEL 

INDICATOR 

 

Visar det aktuella kanalnumret du för närvarande tittar på. Om du 

tittar på flera kameror på en gång visas kameran på varje 

videodisplay. 

BATTERY INDICATOR 

 

Indikerar LCD-skärmens batteritid: 

Blinkande rött - lågt batteri 

Grönt - Fullt batteri 

Blinkande grönt - Laddning 

ZOOM INDICATOR 

 

När du pekar på denna ikon på skärmen delar skärmen upp 

bilden i 5 områden. Klicka på det område du vill se i Zoom. Det 

området visas i 2X storlek. Tryck på ikonen igen för att lämna 

zoom-läget. 

VOLUME INDICATOR 

  

Indikerar aktuell ljudvolym. Du måste vara i visningsläge för en 

kanal för att ändra volym. Tryck på + eller - för att höja eller sänka 

volymen.  visas när volymen är av (MUTE). 

NEW DOWNLOAD 

Visas om ny firmware är tillgänglig. 

SEQUENCE 

INDICATOR Visas när monitorn är i auto switch-läge; det kommer att byta 

kanaler automatiskt. 

CHANGE CHANNEL 

Tryck på den här ikonen för att manuellt byta kanal. 

MOTION RECORDING 

INDICATOR Indikerar rörelsedetekteringsstatus. 

Blå- Automatisk inspelning AV. 

Röd - Automatisk inspelning PÅ. 

POP-UP MENU TAB 

Klicka för att öppna popup-menysystemet. 
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Trådlös kamera 

   

  

1. Mikrofon - Fångar ljudet på kamerasidan och överför ljudet från kameran till mottagaren. 

2. 6W vita lysdioder - vit LED-lampa kommer med manuell, rörelse- och timeraktivering 

3. Kameralins - Tar videon framför linsen och överför video från kamera till mottagare. 

4. IR-LED - Infraröd LED ger visning under inga / låga ljusförhållanden 

5. PIR-sensor - Upptäcker rörelse framför linsen och avger detektionssignal till sändaren. 

6. Högtalare - producerar ljudet som sänds från mottagaren. 

7. Antenn - Skickar och tar emot signaler till eller från mottagaren. 

8. Väggmonteringsfäste - Använd fästet för att montera kameran på en vägg eller andra 

plana ytor. 

9. AC-adapteruttag - Anslut nätadaptern till uttaget för kamerans strömförsörjning. 

10. Parknapp - Parknappen finns på baksidan av kameran, den används för att para 

kameran med mottagaren. 

 

Obs! Den här kameran har ett automatisk mekaniskt IR Cut-filter. När kameran växlar mellan 

dagsläge och nattvisningsläge kan det höras ett hörbart klickljud från kameran. Detta 

klickning är normalt och indikerar att kamerafiltret fungerar. 

Kamerainstallation 

Innan du installerar kameran ska du noggrant planera var och hur den kommer att placeras 

och var du kommer att leda kabeln som ansluter kameran till nätadaptern. 

Innan du startar permanent installation, kontrollera dess prestanda genom att observera 

bilden på mottagaren när kameran är placerad på samma plats / plats där den kommer att 

installeras permanent och mottagaren placeras på den plats där den kommer att användas 

mest av tiden. 

Installationsvarningar 

Rikta kameran (erna) för att bäst optimera visningsområdet: Välj en plats för kameran som 

ger en tydlig bild av det område du vill övervaka, som är fritt från damm och inte är i 

synvinkel till en stark ljuskälla eller direkt solljus. Den här kameran har ett automatisk 
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mekaniskt IR Cut-filter. När kameran växlar mellan dagsläge och nattvisningsläge kan det 

höras ett hörbart klickljud från kameran. Dessa klick är normala och indikerar att 

kamerafiltret fungerar.  
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Nattseende 

Den här kameran har inbyggda IR-lysdioder, som ger 

kameran möjlighet att visa bilder under förhållanden med 

svagt ljus. 

 

Installera kameran 

1. Packa upp kameran försiktigt. 

OBS: Om du installerar kameror som inte levererades med 

systemet, se avsnittet om parningskameror i denna 

handbok för information om installation. 

2. Montera kameran på väggen. 

Markera positionen för skruvhålen på väggen, och borra hål och sätt i 4 skruvar och fäst 

sedan kameran ordentligt på väggen. Se till att skruva fast monteringsfästet i väggen. 

OBS! Kameran kan också placeras på en plan yta, till exempel en tabell eller hyllplan, och 

ingen monteringshårdvara krävs. 

3. Justera visningsvinkeln på kameran. Du kan justera kameravinkeln till önskat 

visningsområde. 

OBS! Du kan installera ytterligare kameror (högst 4 kameror). När du lägger till kameror som 

inte ingick i originalrutan måste du koppla ihop kamerorna med mottagaren. Se avsnittet om 

parning av kameran i denna handbok. 

 

Anslut ström 

Kameran kan drivas med den medföljande nätadaptern 

Strömadapter 

Anslut nätadaptern till kameran. 

Se till att DC 9V är för kamera och DC 5V för mottagare 

Se till att nätadaptern är placerad i ett jordat uttag eller 

överspänningsstång för att skydda kameran mot 

strömförändringar.Nattseende 

Den här kameran har inbyggda IR-lysdioder, som ger kameran 

möjlighet att visa bilder under förhållanden med svagt ljus. 
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BESKRIVNINGAR 

 

ÖVERSIKT 

Det här avsnittet beskriver skärmens popup-menyskärmar i detalj. Dessa popup-menyer gör 

att du kan: 

• Kontrollera ljusinställningarna 

• Ställ in larm 

• Ställ in ljusstyrkan för varje ansluten kamera (endast enskärmsvisning) 

• Ställ in kameror för inspelning, rörelsedetektering och andra system- och nätverkskrav. 

 

Klicka på de tre prickarna för att öppna popup-menyerna. 

 

 

Light settings 

Hantera ljusinställningar 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck på “Light Settings” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Duration: Den här delen styr hur länge du 

vill att ljuset ska vara på efter rörelse 

utlöses. Du kan stänga av ljuset eller ställa 

in det på 1 min / 3min / 10min. 
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2. Timer: Ställ in ett schema som du vill att 

ljuset ska vara på under vissa tider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dimmer: Välj hur starkt lampan i kameran 

ska lysa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALARM 

När rörelse utlöser kameran att börja spela in 

ljuder en larmton. På den här skärmen kan du 

bestämma hur hög den tonen ska vara. 

 

1. Tryck på “Alarm” 

2. 2. Tryck på + eller - för att öka eller minska 

larmvolymen. 

 

 

 

LJUSSTYRKA 

1. Tryck på ”Brightness” 

2. Tryck på + eller - för att öka eller minska 

skärmens ljusstyrka.  
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GENERAL SETTINGS 

Skärmen Allmänna inställningar innehåller 6 undersektioner, som var och en kan innehålla 

underskärmar. Med dessa underskärmar kan du ställa in funktioner för ditt system. Du kan 

slå på och stänga av kameror, skapa ett specifikt schema för specifika kameror att spela in, 

ställa in datum och tid och rörelsedetekteringskänslighet, bland andra funktioner. Resten av 

det här avsnittet innehåller detaljer med hjälp av dessa skärmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudmeny Undermeny Funktion 

Camera 

Setup 

Paring 

Använd ihopparning för att tilldela kameror 

till olika kanaler eller för att para ihop 

ytterligare nya kameror till monitorn. 

ON/OFF Gör kamerorna synliga för bildskärmen. 

Resolution Justerar videokvaliteten för varje kamera. 

 

Huvudmeny Undermeny Funktion 

Recording 

Setup 

Duration 

Varaktighet ange hur lång tid kameran spelar 

in när rörelse känsligheten utlöser att 

kameran registreras. Alternativen är 15 

sekunder, 30 sekunder eller 1 minut 

(standard-15 sekunder) 

Schedule 

Recording 

Ställ in ett schema för förutbestämda 

inspelningstider och längder. 

File Overwrite 
Skriver över de äldsta inspelade data på SD-

kortet  när kortet är fullt. 

Audio On/Off Slå på/av ljudinspelning. 

System 

Settings 

Date & Time 

• Tidsinställning. Ställ in aktuell tid (inklusive 

sommartid). 

• Tidszon. Ställa in tidszonen för ditt system. 

Time Zone • Ställ in tidszonen för ditt system. 
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• Aktivera/avaktivera sommartid. 

Language 
Ändrar språkinställning för monitor 

(engelska, franska eller spanska) 

Default 

Settings 

Återställer systemet till 

standardinställningarna. 

Format 

Memory 
Formatera Micro SD-kortet. 

Anti-Flicker Ställ in frekvensen: 50Hz eller 60Hz. 

Motion 

Detection 

Settings 

Justera känslighet för varje kamera både för dagtid och 

nattetid (standardinställning: videorörelseavkänning av). 

Du kan också bestämma vilka visningsområden för varje 

kamera som ska maskeras från rörelsedetektorn. 

Network 

Setup 

Advanced 

Setup 
Ställa in dynamisk eller statisk IP-adress. 

Reset 

Password 
Återställ applösenord till standard (000000). 

Information 

Visar och låter dig ändra information om ditt 

nätverk och bildskärmens unika UID-

nummer. 

Firmware 

Upgrade 

Låter dig välja hur du vill uppgradera din mjukvara (från SD-

kort eller från Server). 

 

 

CAMERA SETUP  

Med kamerans inställningsskärm kan du: 

1. Para ihop kamera med skärm 

2. Slå på och av kameror 

3. Justera upplösningen 

 

 

 

 

Ihoppkoppling (Parning) 

Kamerorna är ihopparade med bildskärmen till kanalerna 1 och 2. När du lägger till en ny 

kamera till ditt system, måste du "introducera" kameran och bildskärmen till varandra så att 

de kan kommunicera. 

Du kan också använda den här proceduren för att flytta en kamera från en kanal till en 

annan kanal. 

Några saker att veta om ihopkoppling av kameror: 

1. Om en kamera redan har tilldelats den valda kanalen skriver åtgärden över den 

kamera länken till den nya. 

2. Bara para ihop en kamera åt gången! Bildskärmen länkar till den första kameran den 
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detekterar. Om två eller fler kameror är i ihopparningsläge kan du inte styra vilken 

kamera bildskärmen ska upptäcka först. 

 

 

Tryck på ”Paring” på kamerans inställningsskärm.  

Tryck på det kanalnummer som du vill koppla kameran till.  

Ett meddelande visas med instruktioner om hur du trycker på knappen PAIR på kameran. 

Tryck på och släpp knappen PAIR på kamerans framsida. En nedräkning på 30 sekunder 

börjar.  

Du måste trycka på knappen PAIR under nedräkningen, annars kommer kameran inte att 

paras ihop. Systemet visar livevideo 3 sekunder efter att kameran har parkopplats. 

 

På/av 

När du lägger till en kamera i ditt system, kommer systemet automatiskt att slå på den. 

 

1.  Tryck på reglaget under den kamera som du vill slå på eller av. 

2.  Indikatorn blir grön när kameran är påslagen. Den är nedtonad när kameran är 

avstängd. 

Även om kameran är avstängd, är det fortfarande i drift men bildskärmen kommer inte 

att ta emot videosignaler från den kameran. 

3.  Tryck på pilen för att återgå till föregående skärm. 
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RESOLUTION 

1. Tryck på ”High” eller ”Low” för att ställa in upplösningen för varje kamera. 

2. Tryck på pilen för att återgå till föregående skärm.  

 

RECORDING SETTINGS 

Använd inspelningsinställning för att: 

1. Ställ in hur lång tid systemet ska spela in vid rörelse. 

2. Schemalägg en viss tid och varaktighet för att automatiskt spela in från en specifik 

kamera. 

3. Ställ in krav för fillagring 

 

 

 

Duration 

Du kan ställa in hur länge kameran håller 

inspelningen efter rörelseavkänning utlöser 

den. Alternativen är 15 sekunder, 30 

sekunder eller 1 minut. (Standard = 15 

sekunder) 

 

1. Tryck på den tid som du vill ställa in. 

2. Tryck på pilen att återgå till 

föregående skärm. 
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Schedule Recording 

Med den här funktionen kan du ställa in ett tidsblock för att en kamera ska spela in ett 

veckoschema. Du kan ställa in flera kameror för inspelning samtidigt och inspelnings 

tiderna kan överlappa varandra mellan kamerorna. 

 

Den totala inspelningstiden är begränsad till det tillgängliga utrymmet på SD-kortet. Om 

du ställer in SD-kortet för att ta bort de äldsta filerna när det är fullt, fortsätter systemet 

inspelningen; i annat fall avbryts inspelningen tills det finns ledigt utrymme. 

 

1. Tryck på kameran; skärmen Schemalägg inspelnings översikt visas; 

2. Tryck på MODIFY i det nedre högra hörnet. Skärmen Schemalägg inspelningsinställning 

visar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Välj en kamera. Om du vill att fler än en kamera ska spela in samtidigt väljer du fler 

kameror. 

2. Ställ in tid för inspelningsstart. 

3. Tryck på AM/PM för att växla mellan dem. AM = förmiddag PM = eftermiddag 

4. Tryck på rutorna timme och minut separat och tryck på upp-och nedpilarna för att 

ställa in tiden i HH: MM-format. 

5. Tryck på SAVE för att spara. Systemet återgår till skärmen Schemalägg inspelnings 

översikt och sparar den angivna inspelningsperioden. 

6. Tryck på MODIFY igen för att ställa in en annan inspelningssessionen att 

schemalägga. 

 

Schemalagda inspelningar delas upp i 10 minuters filstorlekar. Till exempel, om du 

spelar in en 25 minuters händelse, kommer du att ha 2 10-minuters inspelningar plus en 

5-minuters inspelning. 
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File Overwrite 

 

Med den här funktionen kan du ställa in 

systemet så att de äldsta filerna skrivs över 

automatiskt när SD-kortet är fullt. Detta gör att 

du kan fortsätta inspelningen. Om du inte tillåter 

överskrivning avbryts inspelningen när SD-

kortet är fullt. 

1. Tryck på FILE OVERWRITE för att komma 

åt funktionen filöverskrivning. Följande 

skärm ger dig möjlighet att tillåta filöverskrivning (tryck på Yes) eller, avbryta den 

(tryck på No). 

2. Tryck på pilen för att återgå till föregående skärm. 

 

Audio On/Off 

Slå på eller av ljudet under inspelningen för 

varje kamera. 

Tryck för att komma åt funktionen ljud på/av, 

följande skärm ger dig möjlighet att slå på eller 

av inspelnings ljudet. 

 

 

 

SYSTEM SETTING 

Använd dessa inställningsalternativ för att konfigurera systemet: 

1. Datum och tid 

2. Tidszon 

3. Språk 

4. Standardinställningarna 

5. Format minne 

6. Anti-flimmer 
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Date and Time 

1. Tryck på DATE & TIME för att komma till 

skärmen datum & tid. 

2. Tryck på upp-eller nedpilen för att ange 

månad, dag och datum. 

3. Tryck på upp-eller nedpilarna för att ställa 

in rätt timme och minut. 

4. Markera rutan om du vill att klockan ska 

ställa in din tid automatiskt. 

Systemet måste vara anslutet till ditt 

nätverk med Ethernet-kabeln för att kunna synkronisera med Internet-tidsservern. 

5. Tryck på pilen på för att återgå till föregående skärm. 

 

Time Zone 

Tidszon låter dig ställa in den tidszon din bildskärm befinner sig i. Detta är särskilt 

användbart om du använder appen i en annan tidszon och vill ha fjärråtkomst till dina 

inspelade filer. Ditt system kommer att veta att din förfrågan avser den tidszon som 

bildskärmen är i. 

 

1. Tryck på Time Zone 

2. Bläddra uppåt och nedåt till kamerans 

tidszon och tryck sedan på den. 

3. Tryck på nästa alternativ för att 

aktivera eller inaktivera automatisk 

sommartid. 

4. Tryck på pilen för att återgå till 

föregående skärm. 

 

 

Language 

Tryck för att ställa in språket som du vill ska användas på ditt system. Alternativen är 

engelska, italienska, 

franska, tyska, holländska 

och spanska. 
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Default Settings 

1. Tryck på DEFAULT SETTINGS för att 

återställa systemet till de ursprungliga 

standardinställningarna. 

2. Tryck på YES på skärmen återställ 

standardinställningar. 

3. Tap OK to confirm the reset. 

 

 

 

 

 

Format Memory 

Formatera SD-kortet raderar alla data som 

lagrats på kortet.  

Tryck på YES för att formatera om Micro SD-

kortet. 

 

 

 

 

 

 

1. Tryck på YES, alla lagrade filer 

kommer att raderas! En 

bekräftelseskärm visas. Tryck på YES 

om du är säker på att du vill formatera 

SD-kortet 

2. En förloppsindikator visas på 

skärmen. När formateringen är klar 

visas ett OK - meddelande. 

 

 

 

Anti-Flicker 

Tryck på 50Hz, Ställ in frekvensen på 50Hz. 

Tryck på 60Hz, Ställ in frekvensen på 60Hz. 
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MOTION DETECTION SETTING 

Inställningar för rörelseavkänning styr hur stark rörelsen behöver vara för att utlösa 

inspelningen. På den här inställningsskärmen kan du även maskera alla områden i bilden 

som kameran ska ignorera. Du kan till exempel ha träd i bildområdet som skulle utlösa 

rörelsedetektorn om det blåser. 

 

 

 

 

Sensitivity 

Med det här alternativet kan du ställa in 

känslighetsnivåer för varje kamera för 

rörelseavkänning till hög, låg eller av både 

dagtid och nattetid. 

1. Tryck på SENSITIVITY 

2. Tryck på High, Low, eller Off justera 

känsligheten för den valda kameran. 

 

Mask Area 

Använd detta val för att maskera alla delar 

av visningsområdet som du inte vill ska 

inkluderas för rörelseavkänning. 

1. Skärmen maskera område visas, 

ovanpå bilden från kameran.  

2. Tryck på rutorna som täcker de 

områden i bilden som du inte vill ska 

påverkas av rörelsedetektorn. 

3. Avsluta genom att trycka på pilen 
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NETWORK SETUP  

Med det här alternativet kan du bestämma din Nätverksanslutningstyp, återställa 

APPLÖSENORDET och granska dina nätverksuppgifter. 

 

Tryck på ADVANCED SETUP för att se 

skärmen för nätverksinställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Setup 

1. Klicka på ditt val och fyll i de begärda 

fälten.  

DCHP är den vanligaste anslutningen. 

Routern kommer automatiskt att 

tilldela en IP-adress till ditt system. 

Statisk IP är för dem som har möjlighet 

att ange en IP-adress för deras system. 

2. Starta om bildskärmen när du 

tillfrågas. 
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Reset Password 

Funktionen Återställ lösenord återställer 

MyCam View-appens lösenord till 

standardvärdet (000000). 

Tryck på YES och sedan på pilen för att återgå 

till skärmen Återställ lösenord . 

 

 

 

 

 

Information 

Den här skärmen visar aktuell IP-information 

när systemet är anslutet till Internet. 

Tryck på INFORMATION för att visa 

informationsskärmen och tryck sedan på pilen 

för att återgå till informationsskärmen. 
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FIRMWARE UPGRADE 

Vi rekommenderar att du kontrollerar bildskärmens mjukvaruversion minst två gånger om 

året. 

 

Upgrade from SD Card 

1. Tryck på ikonen för att uppgradera den 

inbyggda programvaran via SD-kortet. 

Tryck på YES på bekräftelseskärmen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Förloppet visas. 

 

3. När uppdateringen är klar visar 

övervakaren Firmware Upgrade 

Successful och startar automatiskt om. 

 

 

 

 

 

 

Upgrade from Server 

1. Använd Ethernetkabeln (medföljer) för att ansluta bildskärmen till routern. 

2. Tryck på ikonen för att uppgradera programvara via servern. 

3. En bekräftelseskärm visas. Tryck på YES. 

4. Systemet kontrollerar om det finns ny inbyggd programvara. Om ny programvara är 

tillgänglig, installerar monitorn den och startar automatiskt om. 
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Fjärrvy från APP 

1. Ladda ner app MyCam View från App Store eller 

Google Play på din smarttelefon eller surfplatta. 

 

2. Anslut monitorn med din router med Ethernet-kabel.  

 

3. Lägg till en enhet (exempel nedan visar Android-app) 

Tryck på appikonen MyCam View för att starta appen, 

tryck på “Click here to add device”  

Tryck på Scan -knappen för att skanna QR-koden på 

monitorns baksida. 

Name: Tryck på den för att byta namn på kameran (det 

ursprungliga namnet är MyCam View).                                           

Ange lösenordet: 000000 (standardinställning) och tryck 

OK.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Systemet kommer att visa online-status som nedan 

bild. 

 

 

 

 

 

 

5. Tryck på kameran som du lade till på enheten för att visa livevideo från kameran i 

stående eller liggande läge. 
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Ikoner i appen 

 

Visa: Tryck på den här ikonen för att visa ögonblicksbilder som redan har 

tagits. 

 

Snapshot: Tryck på den här ikonen för att ta foto från kamerasidan 

 

Mute: det avskurna ljudet på kamerasidan. Tryck på den här ikonen för att 

lyssna på ljudet från kamerasidan. 

 

Talk back: Tryck på den för att prata tillbaka till kameran som för närvarande 

visas på telefonen. 

 

CH: Tryck på CH-ikonen för att ändra kanal som du vill se. 

 

 

Online:1 endast ett fjärrbesök, system har support för fyra 

fjärrbesök på samma gång. 

Quality: visar nätverkskvaliteten. 
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För att återansluta monitorn, ändra inställningar, se inspelade händelser eller se bilder 

trycker du på pilen bredvid monitorns namn. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnect: Om fjärrenheten inte kan ansluta till kameran 

trycker du på RECONNECT för att återansluta. 

Edit Device: Enhetsinställning och avancerad inställning 

finns under den här menyn.  

Du kan ändra lösenordsinställning (standard 000000) och 

byta namn på kameran (det ursprungliga namnet är 

MyCam View). Videokvalitet (standard är medium), 

ljusinställningar (värdet är detsamma med bildskärmens 

inställning), varningsinställningar (standard 3 MIN), enhetsinformation under avancerad 

inställning. 
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View Event: Välj för att spela upp inspelade händelser på telefonen. Du kan trycka på 

förstoringsglaset för att visa inspelade händelser genom att välja en tidsperiod 

(inom en timme, inom en halv dag, inom en dag och inom en vecka) eller 

anpassad tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

View Snapshot: Titta på skärmdumpar  

Remove Device: Ta bort den här kameran från telefonen 
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Kamera 

Transmit Frequency Range 2400Mhz~2483.5Mhz 

Data Rate 4 Mbps 

Transmitting Power 16dBm (TYP) 

Modulation Type GFSK with FHSS 

Transmitting Distance 300m (Line of Sight) 

Image Sensor Type 1/2.7” Color CMOS Image Sensor 

Effective Pixels H: 1936 V: 1096 

Light sensitivity 3.5 Lux (w/o IR-LEDs) 

Recording format ASF 

Image Resolution / Frame 

Rate 

Cam x 1: 1080px1 @ 15 fps 

Cam x 2: 720px2 @ 25 fps 

Cam x 4: 720p x 4 @ 15 fps 

Lens 3.6mm / F1.9 (ICR cut Filter) 

Viewing Angle (Diagonal) 92° (FOV) 

Daylight sensor <5 Lux (IR On), >30 Lux IR Off 

IR LED / Night Vision Range 1 Led / 850nm, 12m (with IR Led) 

LED 6PCS 6W white LEDs 

Power Requirement 9V DC 2A ±5% 

Power Consumption 
1380mA Max (with IR ON and white led on 

and talk back) 

Operating Temperature 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) 

Protection class IP65 

Operating Humidity 0% ~ 85% 
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Lcd monitor 

Receiving Frequency Range 2400Mhz~2483.5Mhz 

Data Rate 4 Mbps 

Receiving Sensitivity -81dBm 

Modulation Type GFSK with FHSS 

Lcd Panel size 9 Inch 

Recording format ASF 

SDHC-SD Card Max 128G   recommended:32G 

Lcd Resolution 1024 RGB (H) x 600 (V) 

max.recording capacity in 

hours 
approx. VGA:400M HD:900M 

View Angle H: 140° V: 110° 

Lithium rechargeable battery 3.7V 2000mAh 

Capacity loss of battery approx. 20% after 300 charge cycles 

Power Requirement 5V DC 2A ±5% 

Power Consumption 750mA max:1050mA 

Operating Temperature 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) 

Operating Humidity 0% ~ 85% 


