
VIDEO ÖVERVAKNING – SÅ HÄR FUNKAR DET  
Ett SikkertHjem™ HD WiFi Kamera ger dig möjligheten för att följa med i det som händer hemma i 
huset eller sommarstugan oavsett vart du befinner dig. 
Via din smartphone kan du alltid kolla din kamera och följa med live och uppta det som du behövar 
att dokumentera, detta göras med båda foto och video direkt på din telefon. 
 
PREVENTIV SKYLTNING 
Finns det något som inbrottstjuven inte gillar är det at bli övervakad eller fotograferad, dom 
medföljande dekaler ger dig möjlighet för tydigt att signalera övervakning på huset och göra 
uppmärksam på detta. 
 
KONSTANT VIDEOUPPTAGNING 
Insätt ett microSD-minneskort i ditt kamera för att säkra kontinuerlig inspelning. Ditt Kamera vill 
konstant inspela alt som händer och gjömma detta hvert 20. minut. Hur många inspelningar kortet 
rymmar är beronde på hvilken kvalitet du inställar din kamera på. 
 
EKSTRA VÆRDE MED ETT SIKKERTHJEM™ INBROTTSLARM 
Använder du ditt HD WiFi kamera tilsammans med et SikkertHjem™ inbrottslarm, får du inte bara 
nyss när larmet går, men vill också kunna följa med på ditt kamera ock dokumentera 
indbrottstjuvens minsta rörelser.  
Dessa inspelningar är med mycket høg uppløsning och HD foto som underlättar arbetet för Politi & 
Försäkringsbolag. 
 
ENKEL INSTALLATION - 1, 2, 3 
Anslut den medföljande strömadapter, och ladda ner gratis Appen se är det bara at följa 
instruktionen steg för steg, detta tar mindre än 5 minuter. 

TEKNISK SPECIFIKATION HD WIFI KAMERA 
Bildsensor: Sony 1/3” CMOS sensor. 
Min. belysning: Färgupptagning: 0,01Lux @ (F1.2, AGC ON) / Svart/vit-upptagning: 0,001Lux @ 
(F1.2, AGC ON). 
Slutartider: 1/50 sekund till 1/100.000 sekund. 
Lins: 2,4 mm. F2.0. 
Betraktningsvinkel: 110°. 
Videokomprimering: H.264. 
Bitrate: Självjusterande. 
Max. bildformat: 1280 x 720 pixel. 
Framerate: 30fps (1280 x 720 pixel). 
Minne: micro-SD-ingång, max. 32GB (minneskort ingår ej). 
Trådlös standars: IEEE802.11b/g/n. 
Frekvensomfång: 2.4GHz – 2.4835GHz. 
Användningsområde: Endast för inomhusbruk.  
Temperatur: -30°C till +60°C (-22°F til +140°F). 
Fuktighet: <95% (icke kondense).  
Strömförsörjning: DC 5V 2A – Konsumtion: 5W max.  
Dimensioner: B: 91 mm. x D: 78 mm. x H: 115 mm.  
App: Gratis, till iPhone® och Android™-smartphones. 

 


