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Fejlafhjælpning (FAQ)

Udvalg af FAQ
Her kan du læse tips vedrørende udbedring af
fejl direkte på monitoren.
Vælg det pågældende spørgsmål for at vise
hjælpen.

8.

Fjernadgang via app

Integrering i App2Cam
Med denne trådløse 7-touchscreen-monitor har du mulighed for at skifte live til dine kameraer.
Denne vejledning viser dig, hvordan du kan integrere TVAC16001A-systemet i App2Cam, så du kan få
adgang til livebilleder, når du ikke er hjemme.
c

Netværksforbindelse
Kontrollér, at monitoren står i docking-stationen, at denne er
forbundet med routeren, at forbindelsen til internettet er etableret,
og at du har foretaget alle relevante netværksindstillinger
på din router.

d

App "App2Cam"
Download appen "App2Cam" fra App Store.
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Tilføj system

Åbn appen på din mobiltelefon, og tryk på symbolet

Tryk derefter på luppen
system.
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Indtastning af systeminformationer
17. Indtast derefter et navn for dit system under "Kamera navn",
som skal vises på din mobiltelefon.
18. Indtast nu det 15-cifrede DID-nummer.
Det finder du i netværksinformationerne på din monitor, på
produktmærkatet på dit produkt, eller du kan klikke på
søgefunktionen "Søg", hvorefter alle apparater i netværket
vises.
19. Indtast derefter dit kodeord igen.
Kodeordet er en sikkerhedskode, som du også finder i
netværksinformationerne for din monitor.
Hvis du endnu ikke har ændret dit kodeord på monitoren, er
standardkodeordet: 123456.
20. Gem derefter indstillingerne med "Gem" og "Ja".

Når du ændrer dit kodeord i monitoren, skal du også ændre det
her, ellers kan du ikke få adgang til kameraerne.
g

Forbindelsesstatus
Når du har tilføjet dit system, vises dit systems navn og den
aktuelle forbindelsesstatus i oversigten.
Tryk på systemet for at komme til livevisningen.
Systemnavn
f.eks. TVAC16001A
Forbindelsesstatus
Connected = du er forbundet med dit system
Disconnected = der er ingen forbindelse til systemet
Tilføj system
Her kan du tilføje endnu et system
Systemkonfiguration
Her kommer du til systemkonfigurationen.
Tryk på

for at komme tilbage til livevisningen.

Forbindelsesopdatering
Forbindelsen opdateres.
Firmware-information/PIN-kode
Her kan du se systemets aktuelle
firmwareversion og gemme en PIN-kode. Det
kan ses på i, hvordan du tilføjer en PIN-kode.
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Livevisning
Du ser nu livebilledet fra det ønskede kamera og kan vælge det
pågældende kamera.

Kameravalg
Vælg det ønskede kamera.
Screenshot
Her kan du lave et screenshot af dit
livebillede. Billedet gemmes derefter under
dine fotos på dit mobile udstyr.
Start af optagelse
Her har du mulighed for at starte en
manuel optagelse, optagelsestiden er på to
minutter. Optagelsen gemmes lokalt på
monitoren, og på livebilledet vises følgende
ikon
Tilbage
Her kommer du tilbage til
udstyrsoversigten. Det sidste screenshot
fra den senest gennemførte forbindelse
vises altid.
i

Lagring af PIN-kode
Gå frem på følgende måde, hvis du ønsker at gemme en PINkode for denne app:
13. Åbn "Indstilling af PIN-spærring" på
14. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og gentag den.
15. Sæt et flueben ved "Aktivér spærring ved start"

Hvis du har gemt en PIN-kode, spørges der efter den, så snart du
åbner appen.
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j Systemkonfiguration
Systemkonfiguration
Her kommer du til systemkonfigurationen.
Du har følgende valgmuligheder.

Systeminformation
Ændring af systeminformationen
Fjernelse af systemet
Fjernelse af systemet
Optagelser
Adgang til optagelser
Tryk på

for at komme tilbage til livevisningen.

Systeminformation
Du har her mulighed for at ændre systemnavn, DID og
sikkerhedskode. Gem indstillingerne ved at trykke på "Gem".
Tryk på "Søg" for at søge efter udstyr i netværket. Tryk på
"Annuller" for at afbryde processen.
Aktivér e-mail-besked
Aktivér denne funktion for at modtage en e-mail-besked i tilfælde
af en hændelse.
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Fjernelse af systemet
Når der trykkes på ikonet, vises et nyt vindue, og du spørges, om
du virkelig ønsker at slette systemet.
Hvis du ønsker at fjerne systemet, skal du bekræfte med "Ja" eller
afbryde med "Nej".

Adgang til optagelser
Filtrering af hændelsesliste
I starten bliver du bedt om at filtrere optagelserne. For at gøre
dette skal du indtaste et start- og et sluttidspunkt og vælge en
kamerakanal. Du kan nu se alle optagelser, der blev aktiveret af
det valgte kamera i denne periode.
Med symbolet

kan du atter filtrere hændelseslisten.

Listen kan maksimalt indeholde 100 optagelser. Hvis der i den
angivne periode er aktiveret mere end 100 optagelser, vises kun
de første 100 optagelser. Begræns perioden for at filtrere mere
detaljeret.
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Her har du mulighed for at se optagelser for det enkelte
kamera på din smartphone. Vælg den
ønskede optagelse, afspilningen starter med det samme.
Tryk på
tilbage til

for at sætte optagelsen på pause. For at komme

hændelseslisten skal du trykke på

tasten.

Sletning af optagelser
Tryk i hændelseslisten på symbolet
. Nu kan du
slette optagelser for det valgte kamera ved at vælge enkelte eller
flere filer og klikke på symbolet
trykke på

. For at slette alle filer skal du

og derefter på papirkurven.

Tryk igen på symbolet for at annullere valget.
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