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1. Sikkerhed

● For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af 
en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.

● Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et 
problem.

● Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig 
brug.

● Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre 
formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.

● Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis 
enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.

● Kameraerne kan enten være til inden eller udendørs brug. Det afhænger af 
kameraets navn. Kameraet vil have et ikon her i vejledningen om det er et 
inden eller udendørs kamera.

ADVARSEL
Risiko for stød ved

 åbning af produktet.

2. Rengøring og vedligeholdelse

● Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
● Rengør ikke enheden indvendigt.
● Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungere korrekt, skal 

den udskiftes med en ny enhed.
● Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

3. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, 
beder vi dig besøge www.s-home.dk

Vejledning til Harddisk optager 
med kameraer

For at læse den udvidet vejledning til: 
Harddisk optager med
kameraer kan du scanne denne QR 
kode for at tilgå den.
Eller finde den på www.s-home.dk
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5. Kameraopsætning

Start med at downloade appen: Smart Life
● Tryk nu ‘Add Device’ vælg ‘Overvågning’ i menuen til venstre. 
● Vælg ‘Smart Kamera’. 
● Tænd nu for kameraet, ved at sætte strømstik til. 
● Reset kameraet efterfølgende, dette kan gøres med en spids genstand 
bag på kameraet nogle kameraer skal man fjerne et dæksel hvor der står 
reset på, hold knappen nede i 10 sekunder og slip herefter. 
● Vent nu til kameraet afgiver en lyd, og tryk på afkrydsnings boksen 
over ‘Next’ knappen. 
● Tryk nu på ‘Next’ 
● Indtast nu koden på dit Wi-Fi, i boksen med hængelåsen (dit netværk 
skal være 2.4GHz.)
● Scan nu ‘QR koden’ på din telefon. Kameraet skal holdes 15-20 cm fra 
din telefon. Når du kører en lyd skal du trykke på ‘I Heard a Prompt’ 
● Når din app er på 100% vil dit kamera være forbundet.

Du du du!

Kameraet skal 
holdes 15-20 cm 

6. Motion og sound detection

Motion detection: Med det 
slået til kan du modtage en 
push besked via appen hvis 
der kommer noget bevægelse 
inden foran kameraet. Det kan 
justeres i sensitivitet, når det 
er slået til.

Sound detection: Med det 
slået til kan du modtage en 
push besked hvis der kommer 
en lyd i rummet som kameraet 
sidder. Det kan justeres i 
sensitivitet, når det er slået til.
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7. Lær appen at kende

Screenshot: Tager et nu og her billede af hvad der vises 
på kameraet, det gemmes på din telefon.
Speak: Hold knappen nede og du vil kunne tale igennem 
kameraet ud af højtalerne på kameraet.
Record: Optager nu og her en video som kameraet filmer, 
det gemmes på din telefon.
Playback: Hvis du har indsat et hukommelseskort eller 
købt cloud storage kan du her se tilbage i optagelserne.
Cloud storage: Herinde kan du købe dig til hukommelses 
igennem Smart Life appen. 
Alarm: Det er her du kan slå motion og sound detection til 
eller fra.

Tænd og sluk for mikrofonen i kameraet.

Skift til SD for 1 megapixel og HD for 2 megapixel

Tryk for fuldskærmsvisning
Signalstyrke til routeren

Dato og tidspunkt

Indstillinger for kameraet

Tryk på Laxi-Mini9s for at ændre navnet på kameraet.

Device information: Herinde finder du ID nummeret for 
din kamera for evt. support.
Tap-to-run and Automation: Her kan du indstille kamera 
til evt. og skulle stoppe med at give motion detection ved 
et bestemt tidspunkt på døgnet og meget mere.
Basic function settings: Her kan du vende kameraet på 
90 grader eller fjerne dato og tid på optagelserne.
IR night vision: Herinde kan du vælge om kamera 
automatisk skal slå night vision til, fra eller automatisk.
Detection alarm settings: Herinde slår du motion og 
sound detection til eller fra.
Purchase VAS: Her kan du tilkøbe cloud storage.
Offline notification: Her kan du slå til eller fra om 
kameraet skal give dig en push besked hvis den mister 
forbindelsen til internettet eller ikke har strøm tilsluttet.



side 4

Kamera udvalg hos S-Home
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Dørklokke

Med den medfølgende ringeklokke kan du tilslutte 
den til strøm i huset og når der så nogen som 
ringer på dørklokken ude på døren vil der komme 
en lyd fra højttaleren.
Rækkevidden mellem dørklokke og ringeklokke er 
testet til 20 meter.

Dørklokkes indhold

Sensor type 1/2.9’’ CMOS

Linse 24mm F2.0

Max opløsning 1920 x 1080

Lyd To-vejs kommunikation

Arbejdstemperatur -20°~50°  

Mål 58 x 130 x 26 (med batteri)
58 x 60 x 26  (uden batteri)

Vandtæthed IP54

Sådan fungere dørklokken

Automatisk 
bevægelsesregistrering, 
når folk kommer op på 

din ejendom

Øjeblikkelige 
meddelelse sendes til 

din Smart Life app

Se, hør og tal til 
besøgende

i realtid hvor som helst

Et klik optager og 
gemmer videoen / 

samtalen
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Dørklokkens 
beskrivelse

For at dørklokken kan oplades skal batteriet tages 
fra den del af dørklokken hvor kameraet sidder som 
hænger på døren.

● Tryk på blyanten i øverste højre hjørne
● Tryk på basic function settings
● Tryk på unlock battery
● Batteriet kan nu skilles fra kamera delen

8,3 Opladning af dørklokke

Er det sket at dørklokken har mistet forbindelsen til 
ringeklokken kan forbindelsen oprettes ved at:

● Tryk ind så du kan se live med gennem 
dørklokken

● Tryk på blyanten i øverste højre hjørne
● Tryk på bell settings
● Tryk på bind
● Tryk nu på reset knappen på ringeklokken

(Der skal være fast strøm til ringeklokken)
Reset knap
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Kamera m/spot

Udendørs kamera med indbygget spot lys og sirene.
Kameraet kan automatisk tænde for lyset ved bevægelse 
foran kameraet når det bliver mørkt kameraet sender så 
en push besked til dig og viser dig et øjebliksbillede af 
hvad den har set.

Stikprop montering

For at tilslutte kameraet til fast strøm medfølger der en stikprop i kassen for kameraet. 
Grunden til at den ikke sidder på er at kameraets ledning for strøm kan forlænges eller 
skal have ført ledningen igennem en væg. 
Stikproppen er nem og montere og kræver kun en stjerne skruetrækker og en saks eller 
klipper, se herunder følgende guide.

1. Start med at åbne stikproppen ved at løsne skruen i midten.
2. Mål af hvor ledningen skal sidde fast på spænden (Se billede 2)
3. Afklip det ledning som ikke skal bruges så du kommer ind til de 3 små ledninger.
4. Afklip nu den grønne og gule ledning, helt oppe ved den hvide eller sorte ledning.
5. Afmærk nu hvor den brune og blå ledning skal være så det passer (Se billede 5)
6. Afisoler nu gummiet fra den brune og blå ledning så man kan se de små tråde.
7. Indsæt nu den brune og blå ledning ind i de to stik (Det er ligegyldig hvilken vej)
8. Skru nu skruerne fast så ingen ledninger falder ud og luk stikproppen sammen igen.
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Kamera m/spot specs

Sensor type 1/2.9’’ CMOS

Linse 2.8mm F2.0

Spot power 125Wx2

Lyd To-vejs kommunikation

Arbejdstemperatur -20°~50°  

Mål 260 x 140 x 132 mm

Vandtæthed IP65

PIR detector afstand 12 meter

PIR vinkel 120°

Sirene alarm 120dB

Motion detection alarm

Kun med kameraet med spot har man 
mulighed for at vælge hvilket område 
kameraet skal holde øje med hvis der 
bevæger sig noget ind foran kameraet.
Du kan aktivere og vælge hvilket område det 
skal være ved at aktivere motion detection 
alarm og slå activity area til lige som på 
billedet nedenunder. Tryk nu på Surveillance 
area setting og placere den røde firkant hvor 
du ønsker den skal holde øje med.

Buzzer: Kan du tænde eller slukke for den indbygget sirene.

Lamp: Kan du styre hvor længe lyset skal være tændt.

Alarm: Tænder eller slukker du for at den skal give push besked ved bevægelse.

Knappernes betydning
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Udendørs kamera 2mp

Udendørs kamera med 2 megapixel så det viser et klart 
og fint billede altid. Med et hukommelseskort kan man 
gemme optagelserne som det har filmet eller kan du nøjes 
med at se med live døgnet rundt.

Pakkens indhold

Kameras beskrivelse
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Kameras specs

Sensor type 1/2.9’’ CMOS

Linse 4.0mm F2.0

Max opløsning 1920 x 1080

Lyd To-vejs kommunikation

Arbejdstemperatur -20°~55°  

Mål 79 x 79 x 132 mm

Nattesyn Op til 10 meter

Vægt 1519 gram

● Unqiue design fra den italienske Red Dot 
Awarded Designer

● Full HD 1080P med 100 ° vidvinkelobjektiv
● Forbedret nattesyn op til 10 meter
● AI-drevet bevægelsesdetektering
● To-vejs kommunikation
● IP65 vejrbestandig, god til alle årstider
● Kompatibel med Amazon Alexa og Google 

Assistent
● Understøtter SD-kort op til 128 GB 
● Ekstra lang 60 sekunders video / billede taget, 

når der registreres bevægelse / gråd
● 3-måneders gratis cloud-lager til rullende 

3-dages video historik baseret på AWS 
Amazon cloud og krypteringsteknologi på bank 
niveau

Gode grunde til at vælge dette kamera
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Batteridrevet kamera 2mp

Batteridrevet kamera med 2 megapixel, kan bruges inden 
og udendørs. Kameraet kan ca holde strøm i op til 3-6 
måneder. Kameraet har indbygget motion detection som 
kan give dig besked ved bevægelse. 

Pakkens indhold

Kameras beskrivelse
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Kameras specs

● Understøtter både magnetisk bagside og 
sammenklappelig bund

● 100% ledningsfri installation
● Full HD 1080P med 125 ° vidvinkelobjektiv og 

forbedret nattesyn op til 10 m
● AI-drevet menneskelig bevægelsesdetektering
● To-vejs kommunikation
● Kompatibel med Amazon Alexa og Google 

Assistent
● IP65 vejrbestandig, god til alle årstider
● Genopladeligt batteri med 3-6 måneders 

standby tid baseret på 5-10 gange vågne op 
om dagen

● Understøtter SD-kort op til 128 GB
● Ekstra lang 20 sekunders video, når 

bevægelse registreres
● 3-måneders gratis prøveopbevaringsskylagring 

til rullende 3-dages video historik baseret på 
AWS Amazon-sky og krypteringsteknologi på 
bank niveau

Gode grunde til at vælge dette kamera

Sensor type 1/2.9’’ CMOS

Linse 24mm F2.0

Max opløsning 1920 x 1080

Lyd To-vejs kommunikation

Arbejdstemperatur -20°~55°  

Mål 52 x 85 mm

Vandtæthed IP65

Batterilevetid 3 måneder (hvis den vågner 10 gange om dagen)
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Indendørs PTZ kamera 2mp

Et indendørs kamera med PTZ undgår du døde zoner i dit 
hus, med dette kamera får du mulighed for at dreje 
kameraet fra side til side, op og ned. Kameraet kan også 
følge efter evt. bevægelse i rummet.

Pakkens indhold

Kameras beskrivelse
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Kameras specs

● Fuld HD 1080P
● 355 ° vandret og ± 60 ° lodret vidvinkel
● Forbedret nattesyn op til 10 meter
● AI-drevet bevægelse, lydregistrering
● To-vejs kommunikation
● Automatisk avanceret fortroligheds tilstand 

med GEO-Fence og objektiv går under 
dækslet

● Kompatibel med Amazon Alexa og Google 
Assistent

● Understøtter SD-kort op til 128 GB
● Ekstra lang 60 til 180 sekunders video optaget, 

når der registreres bevægelse / gråd
● 3-måneders gratis prøveversion af Cloud-lager 

til rullende 3-dages video historik baseret på 
AWS Amazon-sky og krypteringsteknologi på 
bank niveau

Gode grunde til at vælge dette kamera

Sensor type 1/2.9’’ CMOS

Linse 36mm F2.0

Max opløsning 1920 x 1080

Lyd To-vejs kommunikation

Arbejdstemperatur -20°~55°  

Mål 52 x 85 mm

Vandtæthed IP65

Batterilevetid 3 måneder (hvis den vågner 10 gange om dagen)
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Indendørs kamera 2mp

Med dette smarte og elegante kamera kan du nemt 
overvåge dine rum. Med dette kamera får man hele 2 
megapixel skarpt billede og kan give dig en push besked 
ved bevægelse foran kameraet.

Pakkens indhold

Kameras beskrivelse
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Kameras specs

● Full HD 1080P med 115 ° vidvinkelobjektiv og 
forbedret nattesyn op til 10 m

● AI-drevet menneskelig bevægelse og lyd 
detektion

● To-vejs kommunikation
● Geo-hegn automatisk fortroligheds tilstand
● Kompatibel med Amazon Alexa og Google 

Assistent
● Understøtter SD-kort op til 128 GB
● Ekstra lang 60 til 180 sekunders video optaget, 

når bevægelse registreres
● 3-måneders gratis prøveopbevaringsskylagring 

til rullende 3-dages video historik baseret på 
AWS Amazon-sky og krypteringsteknologi på 
bank niveau

Gode grunde til at vælge dette kamera

Sensor type 1/2.9’’ CMOS

Linse 36mm F2.0

Max opløsning 1920 x 1080

Lyd To-vejs kommunikation

Arbejdstemperatur -20°~55°  

Mål 60 x 68 x 100,5 mm

Vandtæthed IP65

Vægt 81 gram
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Tilføj flere personer til kameraet
Ønsker i og tilføje flere personer til jeres kamera kan det gøres nemmest ved at:

● Start med at downloade app’en og oprette en konto til personen som skal have adgang til app’en.
● På den telefon som allerede har adgang til kameraet, trykker du på; Me som er i bunden af 

app’en.
● Tryk nu på: Home Management

- Hvis det er første gang i benytter jer af Home Management vil der være en: My Home. Den 
trykker du på nu og giver den et nyt navn, det kunne f.eks. være den adresse kamera er monteret 
på og tryk save.
- Hvis du har oprettet et hjem i Home Management gå til punkt 4

● Du kan nu trykke på: Add Member.
● Tryk nu på App account - Den første på listen med app logoet.
● Angiv nu et navn på personen i name og personens e-mail som personens konto blev oprettet 

med i account.
● Vælg nu om personen skal have adgang som Common member eller Administrator.

Common member: Kan betjene kameraet som man har lyst men kan ikke oprette automation og 
tap to run
Administrator: Kan betjene kameraet som man har lyst og har mulighed for at oprette 
automation og tap to run og tilføje og fjerne personer til kameraet.

Oprettelse 
af nyt hjem

Navn på 
personen

Personens 
e-mail

Valg af personens 
rolle


