
Sådan	  starter	  du	  dit	  Homemonitor	  Evo HD	  kamera	  
og	  kobler	  det	  på	  dit	  Wifi.

• På  de  følgende  16  slides  er  der  en  udførlig  punkt  for  
punkt  beskrivelse  af,  hvordan  du  starter  dit  
Homemonitor  Evo HD  kamera  op,  og  kobler  det  på  dit  
Wifi.

• Først	  skal	  du	  downloade	  en	  app,	  som	  hedder	  Y-‐cam	  på	  din	  
smartphone.	  Hvis	  du	  har	  en	  iPhone	  er	  det	  fra	  Appstore.	  
Hvis	  du	  har	  en	  android	  telefon,	  er	  det	  fra	  Playbutik.



For	  at	  komme	  i	  gang,	  skal	  du	  klikke	  på	  det	  
hvide	  ikon	  	  ”Y-‐cam”	  	  



Nu	  åbnes	  Y-‐cam	  menuen.	  

Klik	  på	  ”Sign	  Up”



Udfyld	  alle	  felterne

Fornavn	  og	  efternavn

Vælg	  et	  password	  og	  gentag	  det	  i	  
feltet	  nedenunder	  

Skriv	  din	  emailadresse	  og	  gentag	  
den	  i	  feltet	  nedenunder



Klik	  på	   ”Confirm”,	  når	  du	  har	  
udfyldt	  felterne.	  



Klik	  på

”Gender”	  – Betyder	  køn

”Age”	  – Betyder	  alder

”Location”	  betyder	  her	  Land

Klik	  igen	  på	  ”Continue”	  	  



I	  ”Gender”	  kan	  du	  vælge

-‐ Male	  (mand)
-‐ Female (kvinde)
-‐ Prefer not	  to	  say (ønsker	  ikke	  at	  oplyse)	  	  



Her	  kan	  du	  vælge	  aldersgruppe.



Her	  kan	  du	  scrolle	  ned	  og	  klikke	  
på	  Danmark



Nu	  er	  du	  færdig	  med	  dine	  data.

Nu	  skal	  du	  sætte	  strøm	  til	  
kameraet.



Efter	  et	  stykke	  tid	  finder	  
telefonen	  dit	  kamera.

Klik	  på	  kameraid’et	  	  



Vælg	  Y-‐cam	  Evo



Nu	  søger	  kameraet	  efter	  wifi.

Efter	  et	  stykke	  tid	  finder	  
kameraet	  et	  eller	  flere	  wifi.

Du	  vælger	  dit	  wifi



Nu	  spørger	  den	  så	  efter	  
password.	  

Indtast	  password	  til	  dit	  Wifi.	  	  



Når	  du	  får	  denne	  melding	  er	  
kamera	  koblet	  til	  dit	  wifi.

Klik	  på	  ”ok”



Nu	  tjekker	  Homemonitor,	  at	  
kameraet	  er	  forbundet	  med	  
deres	  server.

Når	  kameraet	  lyser	  fast	  grøn	  
klikker	  du	  på	  ”Continue”	  	  



Klik	  på	  	  ”Camera Name”	  og	  
indtast	  det	  navn	  du	  ønsker	  at	  
give	  kameraet.



F.eks.	  ”Kamera	  1	  – stuen”



Nu	  skal	  du	  indstille	  tidszonen.

Klik	  på	  	  ”pilen”



Nu	  åbnes	  en	  rulletekst.	  

Du	  kan	  scrolle	  ned	  til	  ”Danmark”	  
og	  klikke	  på	  teksten.



Nu	  åbnes	  et	  billede,	  hvor	  du	  kan	  
indstille	  zonerne,	  hvor	  kameraet	  
skal	  være	  følsomt.

Træk	  i	  de	  blå	  linier,	  hvis	  du	  
ønsker	  at	  ændre	  på	  indstillingen.

Kameraet	  reager,	  når	  noget	  
krydser	  den	  blå	  linie.

Du	  kan	  også	  indstille	  
følsomheden.	  Den	  går	  fra	  Low	  
(lav)	  til	  High	  (høj).
Træk	  i	  den	  blå	  cirkel	  på	  linien.



Nu	  er	  kameraet	  klargjort.

Klik	  på	  ”OK”.	  	  



Nu	  er	  du	  i	  ”hovedmenuen”

Hvis	  du	  vil	  ind	  og	  ændre	  på	  
indstillinger	  kan	  du	  klikke	  på	  de	  
tre	  vandrette	  streger	  i	  venstre	  
øverste	  hjørne.	  

Her	  kan	  du	  tænde	  og	  slukke	  
kameraet	  på	  den	  blå	  knap.


