
LS-Serie  

APP - CamSC
Ladda ner appen CamSC på Google Play om du har Android eller Apple Store om du har en iPhone eller 
iPad

RESETKNAPP 
• Tryck en gång för starta om
• Håll inne i 6-10 sekunder för fabriksåterställning

STEG 1
• Ladda kameran - LED indikator lyser rött vid laddning och slocknar när den är fulladdad• Öppna appen 

CamSC och registrera ett konto

STEG 2
1. Aktivera bluetooth på din mobil och anslut till den router som du önskar ansluta kameran till
2. Starta kameran - On knappen
3. Håll nere resetknappen i 4 sekunder
4. Öppna appen och tryck på +
5. Tryck på Smart Home
6. Tryck på kamera ID - CAM-XXXX
7. Ange ett kameranamn - välj router om den inte är redan vald - ange lösenord till din router

STEG 3
• Tryck på kugghjulet och öppna inställningar
• Gå till Time zone och ändra till GMT+1  

 



APP - LIVE BILD

APP - INSTÄLLNINGAR



APP - iNSPELNINGAR

• Tryck på Alarm log längst ner i appen
• Välj datum du önskar titta från
• Tryck på bild eller video - för att ladda ner en bild eller video trycker du på molnet på höger sida om bilden

ATT TÄNKA PÅ
När rörelsedetektorn aktiveras tar kameran en bild och spelar in ett videoklipp. Bilden skickas till din mobil i 
en push notis och sparas 15 dagar i ett moln. Video sparas på minneskort om du använder. 

Efter rörelsedetektorn aktiveras är kameran igång ca 15 sekunder efter rörelse och går sedan i standby för 
att spara på batteriet. Detta gör att kameran behöver ca. 2-3 sekunder för att vakna och kan därför inte alltid 
få med rörelser som försvinner innan 2-3 sekunder, t.ex om någon springer förbi kameran. 

PROBLEM
Om kameran inte fungera som den ska eller hängt sig så kan du trycka en gång på resetknappen. Har du 
fastnat i installationen eller om kameran inte fungerar som den ska så kan du göra en fabrikåterställning 


