


1. Se till att kameran är ansluten till vägguttag eller att batteriet är laddat
2. Ta fram mobiltelefon eller urfplatta som ska användas vid installationen
3. Se till att du har SSID (routerns nätverksnamn) och lösenordet till routern (om router anslutning)
4. Se till att du är inom 5 meter ifrån kamera och router vid installationen (om router anslutning)
5. Ladda ner appen PV Cam Viewer på Apple Store om du har iPhone/iPad eller Google Play om du har Android enhet. 




När kameran är redo blinkar orange led på kameran.

1. Gå till inställningar på din mobilen och öppna WiFi
2. Om kameran är redo kommer du se kamerans ID, anslut till denna 

(Alla kameror har ett eget ID som finns på kameran och ser ut som på bilden bredvid)
3. Ange lösenordet till kamerans WiFi (88888888) 
4. Öppna nu appen PV Cam Viewer och följ anvisningarna enligt nästa sida

Om kameran har hängt sig eller om du behöver nollställa kameran så håller du nere Default knappen i 10 sekunder (Ej Reset), 
kameran ska vara igång. Kamerans LED lampor kommer lysa och sedan slockna, vänta 2 minuter tills kameran startat om och 
du kan nu göra om installationen. 

Tryck en gång på Reset knappen om kameran har hängt sig eller inte går att starta eller stänga av. 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Om du inte få upp någon bild gå tillbaka till Device Management och kontrollera att det står ”Device on-line”, 
tryck på  så du kommer tillbaka till start sidan och tryck på Recorder Setting igen. 

Står det ”Device off-line” och kameran fortfarande blinkar orange, anslut mobilen till kamerans WiFi igen och gör om 
anslutningen till routern. (De sista 4 stegen). Vid övriga fel, gör en återställning på kameran och börja om.

Tryck på Device Management Tryck på + Tryck på OK Använd kameran på din mobil/
surfplatta för att skanna QR 
koden som finns på din kamera

Du är nu ansluten till kameran 
om du vill använda  direkt 
anslutning till mobil/surfplatta. 
Fortsätt för router anslutning 
och tryck på kugghjulet (endast 
för IP modeller)

Tryck på Internet Wi-Fi Setting Aktivera Internet Wi-Fi och tryck 
på info symbolen. Kameran 
kommer att scanna omgivningen 
efter router. Välj den du vill 
ansluta till och ange lösenordet. 
Tryck sedan Save i högra hörnet

Vänta ca. 2 minuter tills kameran 
startat om och anslutit till 
routern. Tryck på Recorder 
Setting för att kontrollera att 
kameran fungerar



Start meny och här appen börjar. 

Här finner du alla sparade inspelningar. Om kameran är inställd på automatisk överskrivning (se Recorder Setting) kommer 
äldsta filerna automatiskt raderas om du inte sparar dom och det kan du göra på två sätt. 

1. Trycker du på låset på höger sida kommer filen låsas och raderas inte vid överskrivning. 
2. Spara filen genom att drar fingret från höger till vänster på inspelningen och välj Backup files. Filen sparas i Backup files 

där du kan titta på inspelningen. Anledningen till att du måste spara filen innan du kan titta är för att spara plats och  
maximera hastigheten i appen.

För att radera en fil drar du fingret från höger till vänster som vid backup men väljer Delete istället. Tänk på att raderad fil inte 
går att återskapa.

OBS! Du kan endast komma åt inspelningar i WiFi direkt läge eller i IP/routerläge om både mobil och kamera befinner sig i 
samma nätverk.

APP FUNKTIONER - MAIN MENY

VIDEO FILES



Här visas live video och här kan du starta manuell inspelning, ta bilder, ändra inspelning från kontinuerlig till rörelseaktivering.

• Normal Mode är kontinuerlig inspelning och spelar in tills du stoppar inspelningen. 
• Motion Mode är rörelseaktiverad inspelning och aktiverar inspelning när någon rör sig framför kameran. 
Detta kan du även aktivera på kameran, se sidan 3. Tänk på att stoppa inspelning när du skiftar mellan Normal och Motion 
Mode.

I live vy: Tryck REC för starta inspelning, tryck CAP för ta en bild, STOP betyder att du stoppar och sparar inspelning. 
Tänk på att låsa eller göra en backup på filerna om du vill spara.

Tryck på SETUP i högra hörnet och du kommer till en ny sida. 
• Overwrite - automatisk överskrivning, dvs när minnet är fullt raderas äldsta filerna efterhand som nya skapas. 
• Motion Time, här väljer du hur lång rörelseaktiverad inspelning ska vara efter kameran registrerat rörelse. 
• Motion Level är hur känslig rörelsesensorn ska vara, high innebär att kameran lättare aktiveras. 

Här hanterar du dina kameror, ser om dom är online, ansluter till nätverk och 
ändrar ID lösenord på kameran. Tryck på den kamera du vill hantera och du 
återgår automatiskt till Main Meny.

Tryck på   för att aktivera WiFi och ansluta till nätverk samt ändra kamerans 
lösenord (Device Code).

Internet Wi-Fi Setting
Om du vill stänga av internet anslutningen gör du det här genom att avaktivera WiFi. När du aktiverar igen kommer kameran 
automatiskt att återanslutas till nätverket. 
Du kan även aktivera och avaktivera WiFi på kameran.

Change Device Code
För säkerhetskull är det alltid bra att ändra lösenordet till kameran eftersom lösenordet står på kamerans etikett. 
Bra att veta gällande Device Code är att om du byter koden kommer den nya koden automatiskt ändras på alla mobilenheter 
som redan är ansluten till kameran och som är i samma nätverk. 

RECORDER SETTINGS

DEVICE MANAGEMENT



Här hittar du kamerans alla inställningar

PROGRAM SETTING

Time & Date Display
Aktivera för att visa tid & datum i live vy och på inspelningar

Synchronize the time
Ställ tid och datum

Audio
Aktivera/avaktivera ljud

Resolution
Ändra upplösning. Om du har dålig internet anslutning eller vill få 
med mer på minneskortet kan du sänka upplösningen

Frame Rate Select
Mer bilder per sekund innebär mer flyt i videoinspelningen. Sänk 
om du vill få med mer video på minneskortet

Device Wi-Fi SSID Visable
Om kameran är direkt ansluten till en mobil kan du dölja 
(avaktivera synlig) SSID så att ingen annan mer än redan anslutna 
mobiler ser kameran vid en WiFi sökning. 
Du kan bara skifta i WiFi direkt läge

Modify Device Wi-Fi Password
Ändra kamerans WiFi lösenord. 

Format SD Card
Formatera, radera allt på minneskortet

Storage Info
Visar information om hur mycket lagring på minneskortet som är 
upptaget och som är ledigt

Load Setup Defaults
Återställ kamerainställningar till förinställt


