GUARDVISION™ OVERVÅKNINGSKAMERA
Brukerveiledning

FULL KONTROLL PÅ
HVA SOM SKJER
Live video via appen til enhver tid
Opptak av video ved bevegelse og
visning i appen for full kontroll
Ta stillbilder og videoopptak når
som helst

KOM I GANG
Begynn med å laste ned Verisure App, last så
ned appen Verisure Cameras (bruk samme
innlogging som til Verisure App) fra Google Play
eller App Store. Tilgang til Verisure innendørs og utendørskameraer skjer via Verisure App.
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Hjem-skjermen viser de
seneste aktivitetene
Under Live kan du enkelt
se hva som skjer hjemme eller i
lokalene i nåtid
Arkiv åpner videoklipp som er
lagret på SD-kortet (SD-kortet er
valgfritt for innvendig - og
utvendig overvåkningskamera
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Trykk for å spille inn
en videosekvens
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Endre mellom bilde/video
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Instilling for bildekvalitet
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Innstilling for lysstyrke

5

Vend/speilvend bilde
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Soner for bevegelsesdeteksjon
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Generelle innstillinger
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Lagre på Verisures skytjeneste
eller på SD-kort

GUARDVISION™

Overvåkningskamera - Verisure Cameras App
Generelle innstillinger
PLASSERING
Her kan du selv endre navn på plassering av
overvåkningskameraet.
NATTSYN
Ved aktivering vil ir-led bli slått på for bedre
bilde i dårlig lysforhold
KONTINUERLIG OPPTAK (24/7)
Støttes kun ved bruk av mikro SD-kort. Størrelsen
på SD-kortet vil bestemme lengden på opptak.
Innendørskamera: Maks 64GB kort. Ca 6-8 dagers lagring.
Utendørskamera: Maks 128GB kort. Ca 8 dagers lagring.
SKRIV OVER
Ved aktivering vil opptak skrives over automatisk
når SD-kortet er fullt.
LAGRING
Viser brukt/ledig lagringsplass på minnekortet.
BEVEGELSESDETEKSJON
Ved aktivering vil opptak gjøres når kameraet
registrerer bevegelse.
FØLSOMHET
Justerer hvor mye bevegelse som må til for å gjøre opptak

GUARDVISION™

Overvåkningskamera - Verisure Cameras App
Generelle innstillinger
LED STATUS
Når aktivert vil LED lampen på kameraet lyse
(grønt ved normal drift). LED vil alltid aktiveres
automatisk ved restart.
WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
Aktiveres for å få bedre bildekvalitet i motlys.
NETTVERK
Viser hvilket Wi-Fi nettverk kameraet er tilkoblet.
Wi-Fi nettverk kan endres ved å trykke på
nettverksnavnet og følge veiledningen i appen.
TID/TIDSSONE
Viser aktuell tid og tidssone. Tid hentes automatisk
fra server. Tidssone kan endres, men skal være
forhåndsinnstilt av installatør.
VIS DATO
For at videoklipp skal vises med dato må
denne være aktivert.

Arkiv
Kalender for videoklipp som er lagret lokalt på mikro SD-kort.
Rødmerking på dato indikerer at det er registrert en hendelse
som har ført til opptak av video.

DETEKTERING AV
BEVEGLESE
For å lage soner som trigger
innspilling ved bevegelse drar
du med fingrene på skjermen de gule feltene viser hvor grensene
går. Du kan lage tre soner per kamera.
Under Generelle innstillinger kan du
velge om deteksjon ved bevegelse
skal være på eller av.
En innspilling består av en sekvens
på 40 sekunder som lagres i henhold
til dine innstillinger. Du må selv logge
inn i appen for å se om kameraene
detekterer. Disse innspillingene
håndteres kun av deg, ikke
av alarmsentralen.

OBS!

Det er kun ved utløst alarm at Alarmsentralen har
tilgang på videoklipp fra overvåkningskameraene.
Filmer som spilles inn i forbindelse med alarm kan
sendes til politi i forbindelse med etterforskning. Du
har adgang til materiellet som lagres i skyen i 72 timer.

NÅR ALARMEN GÅR
1

En alarm blir utløst (innbruddsalarm,
brannalarm, nødalarm, sabotasjealarm)
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Samtlige installerte Verisure innendørs
- og utendørskameraer sender en
videosekvens til alarmsentralen - 20
sekunder før og 20 sekunder etter at
alarmen ble utløst. Ved behov kan
alarmsentralen også se hva som skjer i
nåtid, men bare når alarmen er utløst.
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Alarmoperatøren benytter
videosekvensen som ett av flere
verktøy i verifiseringsprosessen
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Avhengig av hva som har skjedd
sender vi rett nødetat

INNENDØRS
OVERVÅKNINGSKAMERA

UTENDØRS
OVERVÅKNINGSKAMERA

1

Filmsekvensene hjelper alarmoperatøren
å verifisere hva som skjer ved en eventuelt
utløst alarm. Derfor skal de installeres på
en måte som støtter alarmhåndteringen.
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Kameraene må ikke flyttes eller modifiseres av
noen andre enn en autorisert Verisure tekniker.
Som kunde har du ansvar for at endringer i miljøet
ikke forstyrrer eller endrer kameraets funksjon.
For mer informasjon se www.verisure.no/minesider
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Status LED

2

Kameralinse

3

LED med nattsyn

Innsetting av minnekort
INNENDØRS OVERVÅKNINGSKAMERA
For kontinuerlig opptak må micro SD-kort benyttes.
SDXC micro SD-kort, maks 64 GB minimum Class 2 (2MB/s)

Innsetting av minnekort
UTENDØRS OVERVÅKNINGSKAMERA
For kontinuerlig opptak må micro SD-kort benyttes.
SDXC micro SD-kort, maks 128 GB minimum Class 2 (2MB/s)
1. Skru av kapselen
2. Sett minnekort inn i åpningen merket “micro SD”
3. Sett på kapselen

FAQ
HVOR MYE DATAFORBRUK KREVER EN LIVE VISNING AV VIDEO?
Ca. 800kbs/s
HVA ER FORDELEN MED MIKRO SD-KORT?
For å ha kontinuerlig opptak (24/7) må et mikro SD-kort være installert. Verisure selger ikke SD-kort.
I HVILKE TILFELLER SENDES VIDEOKLIPP TIL ALARMSTASJONEN?
Ved innbrudd, brann, SOS og sabotasjealarm (både når systemet er tilkoblet og frakoblet)
sendes det videoklipp til alarmstasjonen.
MÅ JEG ANGI OMRÅDER FOR DETEKTERING FOR AT DET SKAL GJØRES OPPTAK VED BEVEGELSE?
Nei, dersom det ikke angis områder vil hele synsfeltet til kameraet være detekteringsområde.
LED LAMPEN LYSER GRØNT SELV OM JEG HAR SKRUDD DEN AV. HVORFOR SKJER DETTE?
Dette skjer i de tilfeller kameraet har vært strømløst og starter opp igjen. Det vil også skje
i de tilfeller Verisure har oppdatert firmware i kameraet. Innstillingen må gjøres på nytt i Verisure Cameras appen.
KAN JEG FÅ VARSLING (PUSH/SMS/MAIL) VED OPPTAK AV VIDEO?
Det vil ikke være push/sms/mail varsling ved opptak. Det vil være visning av tidspunkt for opptak i Verisure appen
og Verisure Cameras appen.
VIL OVERVÅKNINGSKAMERAENE DETEKTERE BEVEGELSE GJENNOM VINDU?
Ja, overvåkningskameraene reagerer på pixelendringer. Ved endringer i bilde, vil derfor opptak iverksettes, selv
om dette er på andre siden av vinduet. På samme måte vil også opptak iverksettes på lysendringer.
JEG ØNSKER Å SLETTE VIDEOKLIPP SOM LIGGER LAGRET I SKYEN. HVORDAN GJØR JEG DETTE?
Det er ikke mulig å slette opptak som ligger lagret i skyen. Opptakene ligger lagret i 72 timer og deretter slettes de automatisk.

FAQ
DET FINNES FORSKJELLIGE TYPER MICRO SD-KORT, HVILKE KRAV ER DET TIL MICRO SD-KORTET?
SDXC micro SD-kort. Maks 128GB (utendørskamera), maks 64GB (innendørskamera). Det er forskjellige klasser av SD
kort, men minimum Class 2 (2MB/s).
NÅR JEG STÅR FORAN KAMERA OG BRUKER LIVE VISNING I APPEN SÅ ER DET FORSINKELSE. HVORFOR?
Det vil være forsinkelse på live visning. Avhengigheter er båndbredden, samt at signalene skal sendes til server
og ut igjen i appen.
VIL UTENDØRS OVERVÅKNINGSKAMERA FUNGERE I KALD, NORSK VINTER?
Utendørs overvåkningskamera tåler temperaturer ned til -40°C.
JEG FÅR IKKE KONTAKT MED KAMERAET VED LIVE-VISNING.
Sjekk først og fremst at kameraet er tilkoblet strøm. Kontroller deretter at bredbånd/wifi-tilkoblingen er i orden.
Det kan være at bredbåndsruter har behov for restart. La ruteren være strømløs i 30 sekunder og koble så til igjen.
Kameraet kan også restartes på samme måte.Kameraet krever ca 10 Mbps i opplastingshastighet. Lavere hastighet
kan påvirke kvaliteten på videovisning og oppkobling. Vær obs på at reell opplastingshastighet kan avvike fra hastighet
som er bestilt fra bredbåndsleverandør. Annet tilkoblet utstyr kan også påvirke faktisk ledig opplastingshastighet.

