
Smart Clock Pro

FUNKTIONER 
• KLOCKA 



Tryck på MODE knappen och ställ in timvisaren med hjälp av knapparna upp och ner, tryck på MODE igen och ställ 
in minutvisaren. Spara och avsluta genom trycka på RST/SET knappen en gång.  

• BLUETOOTH/FM RADIO 
Tryck på RST/SET en gång och Smart Clock sätter igång bluetooth. Aktivera bluetooth på din mobil och sök/anslut 
till Lizvie.  
Tryck på RST/SET en gång i bluetooth läge och FM radio startar. Välj kanal genom att söka med pil upp eller ner.  

• DISPLAY 
För att ställa ljusstyrkan på displayen trycker du på RST/SET knappen förbi bluetooth och FM tills du kommer till 
LED1-8. Använd pilarna upp och ner för att välja önskad styrka på display ljuset.  

Tryck ytterligare på RST/SET för att återgå till klockan.  

INSTALLATION 
Sätt försiktigt i minneskort - valfritt, men du behöver för att kunna spela in videoklipp.  

Tänk på att använda ett klass 10 kort med minst 80mb/s. Om större än 32GB måste kortet formateras i FAT32 innan 
användning. Alla kort som levereras av oss är formaterade och klara att använda.  

Sätt i USB kabeln och anslut till ett strömuttag och vänta en minut innan du påbörjar installationen 
Ladda ner appen IOTLiving på Apple Store eller Google Play till din mobil 

VIKTIGT! 
Om du har en dual band router med både 2.4Ghz och 5Ghz måste du se till 
att mobilen som ska användas vid installation är ansluten till 2.4Ghz. Detta 
är endast under själva installationen och det beror på att kameran endast 
kan anslutas till 2.4Ghz. Under installationen bör både kamera, router och 
mobil vara inom 5 meters radie. 

Öppna appen och tryck på +  



Tryck på First Add och välj sedan din kamera på nästa  
steg 

Välj vad du önskar att kameran ska kallas eller tryck på 
Customize och välj själv ett namn 

Tryck sedan på Continue på nästa steg 

och tryck på Yes på nästa steg 



 

Skanna QR koden under Smart Clock med 
mobilkameran 

Ange lösenordet till WIFI router du vill ansluta till och 
tryck Next 

Tänk på att appen inte kan hantera visa specialtecken



 

Skruva upp volymen på din mobil till max och lägg den 
nära Smart Clock

Om anslutningen lyckades, tryck på Configure 
success  

Om installationen misslyckades, gå tillbaka och 
kontrollera att lösenordet till routern är rätt och att 
mobilen är ansluten till 2.4GHz 



Nu är installationen klar! 

Tryck på playknappen i den stora rutan 

Första gången ombeds du att ändra lösenord, det är  
viktigt att du för att säkerställa att inga obehöriga  
kommer åt kameran 

 

Ändra upplösningen till HD



OBS! 

Som standard är inte ljudet (mikrofonen) aktiverad. 

För att aktivera tryck på  längst upp till vänster i 
start menyn 

Tryck sedan på About IOTLiving

Tryck på loggan 6 gånger 

Klart!



ANVÄNDNING 

 

PUSH NOTIS 

Denna ikon aktiverar och avaktiverar push notiser. 
Avaktivera när du inte vill att den ska larma och  
aktivera när du önskar få ett meddelande när någon  
är framför kamera 

VIDEOKLIPP 

Tryck här när du vill se inspelade video  
 

INSTÄLLNINGAR 

Här öppnar du kamerans inställningar,  
se bild 

Record Setting 

Välj mellan:  

• OFF (avstängd) 
• Full Time (Kontinuerlig inspelning, rekommenderas inte  
eftersom minneskortet blir snabbt fullt och det tar lång  
tid att gå igenom händelser) 
• Alert (rekommenderas) 

Motion Detection Setting 

Se nästa sida 
 



Om du vill att kameran ska spela in vid rörelse måste du  
aktivera Motion Alert 

Välj sedan vilken känslighet rörelsesensorn ska ha:  
Vi rekommenderar att börja med Medium 

Välj sedan var i bilden rörelsesensorn ska vara aktiv  
eller om hela bilden ska vara aktiv 

Remote Notification innebär att du får push notiser,  
larmmeddelande, här något sker framför kamera

Support: info@skybox.nu
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