IP-KAMERA – Bruksanvisning
YCC365 Plus
1. Produktoversikt

 Lyssensor
 Linse
③ Indikatorlys
a. Rødt blinkende lys: IP-kameraet venter på nettverkssignal
b. Rødt fast lys: Kameraet er slått på, koblet til og fungerer

 Reset-knapp Brukes til å tilbakestille kameraet ved behov
a. Bytte Wi-Fi-navn eller passord
b. Bytte ruter
c. Bytte bruker

 USB-strømkontakt: DC 5 V / 1,5 A
⑥ Mikrofon
⑦ Høyttaler
⑧ Minnekortspor (Micro SD):
Lokal lagring kan være opptil 128 GB.
Slå av enheten før du monterer/fjerner minnekort
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2. Last ned appen
Metode 1: Last ned appen «YCC365 Plus» fra App Store eller Google Play.
Metode 2: Skann QR-koden nedenfor.

3. Slik legger du til en konto i appen «YCC365 Plus».
3.1 Opprett en konto
Når du bruker appen for første gang, må du opprette en konto ved hjelp av e-postadressen din.
Skriv inn e-postadressen din, trykk på «Sign Up» og følg fremgangsmåten for å velge passord.
Klikk på lenken i e-posten for å aktivere kontoen din. Gå tilbake til appen for å logge deg på.
OBS!
Hvis du glemmer passordet ditt, kan du tilbakestille det. Trykk på «Forgot password» på
påloggingssiden, og følg fremgangsmåten.
Passordet skal være mellom 6 og 26 tegn, og må bestå av store og små bokstaver og tall.
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3.2 Legg til kameraet
OBS! Kameraet støtter bare 2.4 G Wi-Fi. Påse at ruteren støtter 2.4 G og at telefonen er koblet til 2.4 G
Wi-Fi før du legger til enheten.
3.2.1 Skann QR-koden for å legge til – Intelligent Camera
Trinn 1: Trykk på «+» for å legge til enheter
Trinn 2: Velg Inteligent Camera
Du kan legge til enheter på tre måter. Velg den første: «Add device by scanning the code»
Trinn 3: Velg ditt eget Wi-Fi-nettverk, og logg deg på med passordet ditt
Trinn 4: Skann QR-koden på IP-kameraet. Hold telefonen 10–20 cm unna.
Trinn 5: Enheten piper eller blinker. Klikk på knappen for å legge til enheten. Kameraet er koblet til
nettverket. Det tar 1–2 minutter å koble det til. Vennligst vent.
Trinn 6: Enheten er lagt til. Velg nettverksnavnet for å starte opplevelsen.
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Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det oppstår et problem.
Det oppstod mindre problemer under tilkoblingen:
Trinn 1: Kontroller at du har oppgitt riktig passord.
Trinn 2: Kontroller at nettverket er koblet til internett.
Trinn 3: Tilbakestill enheten, og koble til på nytt.
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3.2.2 Legge til AP-hotspot
Trinn 1: Når telefonen er koblet til Wi-Fi, trykker du på «Add the device» og «Addition of AP hotspot». Når
du har hørt «Please configure camera by AP hotspot or scanning code», trykker du på
«Connect to the network».
(Obs: Hvis du ikke hører dette, må du starte kameraet på nytt. Deretter må du starte på trinn 1.)
Trinn 2: Skriv inn nettverksinformasjonen.
Trinn 3: Koble telefonen til nettverket «CLOUDCAM_XXXX».
Gå deretter tilbake til appen YCC365 Plus.
Trinn 4: Trykk på «Next», velg nettverket ditt og oppgi passordet.
Trinn 5: Når du er koblet til, hører du «Internet connected welcome to use cloud camera».
Trinn 6: Trykk på «Start to experience» når du har valgt enhetsnavn.
Nå kan du forhåndsvise skjermen.

3.2.3 Legge til ved å koble til nettverkskabel
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Enheten har ikke inngang for nettverkskabel, så denne funksjonen kan ikke brukes.

3.3 AP Direct-modus (denne tilkoblingen brukes når det ikke finnes Wi-Fi)
Trinn 1: Slå på kameraet. Du hører «Please configure camera by scanning code or AP hotspot» (hvis du
ikke hører dette, må du tilbakestille kameraet).
Trinn 2: Åpne appen YCC365 Plus, og trykk på «Local direct connection».
Trinn 3: Vis AP-nettverksforhåndsvisningen, og trykk på «Next».
Trinn 4: Koble til nettverket «CLOUDCAM_XXXX», og trykk på «Next».
Trinn 5: Oppgi brukernavn «admin» og passord «12345», og trykk på «Confirm».
Trinn 6: Trykk på «Start to experience» når du har valgt enhetsnavn.
Nå kan du forhåndsvise skjermen.
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4. Funksjoner
Forhåndsvisning
A: Tilbake
B: Parametermeny
C: Avspilling av video
D: Skjermbilde
E: Fullskjerm
F: Skyhendelse
G: HD/SD-kvalitet
H: Hold for å snakke
I: Lyd
J: Mer

K: Opptak (video til telefonen)
L: Skyalbum (vis skyalbum)

4,1. Avspilling av video
Tips 1: Du kan veksle mellom «vis video» og «SD-kort» under
standardinnstillingen for skyopptak.
Tips 2: Farger:
a. Alarmopptak: mørkeblå
b. Vanlig opptak: lyseblå
c. Uniformt lyseblått: video på minnekort
Trinn 1: Trykk på datoikonet for å spille av videoen for valgt dato.
Trinn 2: Trykk på ikonet «x1.0» for å justere hastigheten på avspillingen av skyvideoen (kun
opptak
)
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4.2 Opptak
Tips: Det er bare kameraer med skytjenestepakken som har denne funksjonen.
Trinn: Trykk på redigeringsikonet for å velge starttid, og oppgi videonavnet for å lagre
skyalbumet
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4.3 Last ned skyvideo / del skyvideo
Åpne skyalbumet, trykk på videoen og velg «Download» for å lagre eller «Share» for å
dele
videoen til Facebook og YouTube.

4.4 Avspilling av skyvideo
Trykk på «Cloud event» for å vise alarmvideoen.
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5 Innstillinger
Trykk på «

» for å vise menyen
Gi enheten nytt navn

Legg til plan

Delt med andre brukere

5.1 Skylagringstjeneste
Skylagringstjenesten er gratis i 30 dager, og deretter kan du velge å abonnere.
A. Velg «Cloud Recording service» for å vise abonnementsløsninger.
B. Du kan velge mellom tre pakker og betale hver måned eller for hele året. Velg det
som passer best for deg.
C. Du kan betale med PayPal eller kredittkort. Klikk på «Go to PayPal now» for å
fullføre betalingen (installer PayPal-appen først).
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5.2 Velge opptak til minnekort
Trinn 1: Monter minnekortet før du kobler til strømmen.
Krav til minnekort:
a. Minnekort 8–128 GB. b. C10 TF-kort
c. Må formateres først. d. Vi anbefaler minnekort fra Kingston/SanDisk/Samsung
Trinn 2: Trykk på «Device storage» for å kontrollere statusen.
Trinn 3: Trykk på «Memory card recording mode» for å velge videomodus for
minnekortet.

5.3 Innstillinger for varsler
Hvis enheten har stemmefunksjon,
varsles du når stemmeinnstillingen
aktiveres.
Hvis enheten har
stemmefunksjon, varsles du når
stemmeinnstillingen aktiveres.

Innstillinger for pushvarsler
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Tips: Det er bare kameraer med skylagringspakke som støtter varsling via e-post.

5.4 Andre innstillinger
Device Microphone:
Slå mikrofonen på/av
Night Vision:
a. Turn off: Slå av nattmodus
b. Turn on: Nattmodus er alltid på
c. Automatic: Veksler automatisk
Rotate The Video Feed 180°:
Snu bildet når kameraet
monteres opp-ned.
Wi-Fi Network:
Bytt Wi-Fi på enheten
Merk:
Wi-Fi må være synlig. Hvis kameraet flyttes til et nytt sted eller Wi-Fi-navnet endres,
må enheten tilbakestilles for å koble til Wi-Fi på nytt.
Device Details: Vis enhetens ID og programvare/maskinvareversjon.
Remove Device: Slett kameraet fra kontoen din hvis det skal kobles til en annen
konto.

6. Del skjermen i to
Denne appen kan bare brukes til utstyr som er koblet til samme konto.
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7. Bruke et kamera på en datamaskin
Logg på: www.ucloudcam.com
Logg deg på med e-postkontoen og passordet du registrerte.

8. Vanlige spørsmål
1. Jeg får ikke lagt til enheten
A. Kontroller at kameraet er tilbakestilt. Hvis det ikke er tilbakestilt, holder du inne
knappen «Reset» til du hører en lyd.
B. Kameraet støtter bare 2.4 GHz Wi-Fi. Hvis ruteren er 5 GHz, må du bytte til 2.4/5 GHz
dual-modus.
C. Slå på GPS-tjenesten før du legger til kameraet på en Android-enhet. Når appen er
installert, blir du bedt om å aktivere GPS-tjenesten når du bruker appen for første gang.
Hvis du velger å ikke aktivere GPS-tjenesten, må du avinstallere appen og installere
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den på nytt.
D. Kontroller at kameraet ikke er koblet til en annen konto.

2. Det gis fire stemmekommandoer
(1) «Please configure camera by scanning code or AP hotspot».
(2) Velg nettverket ditt, og logg deg på med passordet ditt. Enheten
piper, og du hører «Please wait for Wi-Fi connecting».
(3) Enheten sier «Please wait for internet connecting» når den har fått IP-adresse.
(4) «Internet connected welcome to use cloud camera».
Tips 1: Hvis du ikke hører den andre talekommandoen, må du kontrollere at
Wi-Fi-nettverket er synlig og at ruteren ikke er for langt unna kameraet. Hvis denne
metoden ikke fungerer, kan du skanne QR-koden for å legge til kameraet.
Tips 2: Hvis du ikke hører den tredje talekommandoen, må du redusere antall
Wi-Fi-brukere og slette spesialtegnene i Wi-Fi-passordet.
Tips 3: Hvis du ikke hører den fjerde talekommandoen, må du prøve på nytt. Kontakt
forhandleren hvis problemet vedvarer.

3. Hvorfor er det et intervallopptak på minnekortet?
Fordi størrelsen på videofilen er begrenset. Når filstørrelsen nærmer seg grensen,
lages en ny fil.

4. Enheten registrerer ikke minnekortet
Kontroller at minnekortet oppfyller kravene. Det blir ikke registrert hvis Wi-Fi-signalet
er svakt.

5. Tidslinjen for opptak er tom etter at skytjenesten har utløpt.
Videoen kan ikke spilles av etter at skytjenesten har utløpt, eller videoen kan ikke
lagres uten minnekortet.
Hvis minnekortet fungerer, men filene blir borte, må du kontrollere minnekortets
tilstand.
Hvis den er normal i appen, men det ikke er lagret videofiler, må du formatere
minnekortet.
Hvis det fortsatt ikke fungerer, må du bytte minnekort.

6. Hvorfor får jeg ikke varsler på telefonen?
Kontroller at appen har rettigheter til å vise pushvarsler.
Hvis ikke, vil du ikke bli varslet i appen, siden den ikke kan sende deg varsler.
Varsler fra avanserte pushsystemer vises ikke på telefonen, men alle meldinger og
videoer blir registrert.

7. Kameraet kobles fra
Kontroller strøm- og nett-tilkoblingen, og start kameraet på nytt. Hvis dette ikke
fungerer, må du slette kameraet i appen og legge det til igjen.

8. Sirkel i videoen, og videoen vises sakte
En sirkel i videoen betyr at den lastes inn. Kontroller nettverket ditt.

9. Hvordan kan andre se videoen?
Del app-kontoen med dem.

10. Hvor mange kan bruke kontoen samtidig?
Det er i teorien ingen grense.
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11. Hvorfor kan jeg ikke legge kameraet til en annen konto?
Et kamera kan bare legges til én konto. Hvis kameraet skal legges til en annen konto,
må kameraet slettes fra den forrige kontoen.

12. Hvordan kan jeg koble kameraet til et annet nettverk?
Det kan gjøres på to måter:
Metode 1: Hvis du skal bytte til et annet nettverk uten å flytte kameraet.
Gå til innstillingene, velg «Change Wi-Fi network» og velg
et annet nettverk.
Metode 1: Hvis kameraet flyttes til et nytt sted, slår du det på.
Du ser «Uh-oh! Device disconnected» på startsiden. Trykk på «Troubleshoot»
for å koble til nettverket igjen.

• Informasjon for bruk
1. Produktet oppdateres i sanntid, se vårt offisielle nettsted for mer informasjon.
2. Les bruksanvisningen grundig.
3. Hvis det oppstår et problem, kan du kontakte forhandleren.
4. Vi har gjort vårt beste for å sikre at denne bruksanvisningen er fullstendig. Hvis
det er avvik mellom bruksanvisningen og enheten, eller hvis du har spørsmål,
kan du kontakte forhandleren.
5. Tap som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen, må dekkes av
brukeren.
Denne bruksanvisningen gjelder forbrukerprodukter.
Vennlig påminnelse: Bruksanvisningen kan oppdateres uten ytterligere
forvarsel. Brukere bør velge flere opptaksmoduser for å ta
vare på opptakene sine.
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