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Vejledning for WIFI Kamera

www.gardenlife.dk
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Tillykke med din nye redekasse med kamera.

 

Når du har læst og fulgt anvisningerne i 

denne vejledning,

er du klar til at tilbyde fugle i din have en 

dejlig bolig – og du kan selv følge deres 

færden på din Smartphone eller Tablet.
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Bemærk: Der kan kun oprettes forbindelse til 
kamera via app.

1.Download App’en ”IEye” – installer og registrer
 
A. OBS: Hæng først redekassen op, når kamera har 
forbindelse til Smartphone eller Tablet.
Find IEye App i Google Play eller Appstore. 
Du kan også finde den ved at scanne en af  
nedenstående QR koder. 

 

B. Når App’en er installeret, skal du åbne den og oprette 
en konto ved at trykke på registrer i bunden af siden. 
Lav dit eget personlige password. 



4

C. Tilslut Smartphone eller Tablet til det WIFI, du  
ønsker, redekassen skal køre på. 

D. Åbn redekassen ved at skrue skruen i siden ud. 
Derefter kan akrylglasset skubbes op, så der er fri 
adgang til WIFI kameraet. Tilslut det 20 m lange kabel 
til kameraet i redekassen. I den anden ende tilsluttes 
adapter til stikkontakt. Tænd for strømmen - nu er 
kameraet aktivt. 

Skrue

Husk også at fjerne støvlinsen.
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2. Tilføj WIFI kamera til App

A. Åben IEye App. Tryk på + for at tilføje kamera. 
Vælg Smartlink. 

B. Reset kamera via sort reset knap på ledning fra 
kamera. Holdes nede ca. 15 sek., indtil der høres en lille 
klik-lyd fra kameraet. Slip knappen og afvent endnu en 
lille klik-lyd, ca. 15 sek. Når dette er ok, kan du trykke på 
”Next” i bunden af App. 

Reset knap
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C. Kamera skal nu have adgang til det ønskede WIFI. 
Kontroller, at netværket er rigtigt anført i det øverste 
felt. I felt nr. to skal du indtaste koden til netværket. 
Tryk herefter på ”Next”
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D.

Kameraet leder nu efter netværket. Du får en pop up 
med ”Setting Success” Det kan tage et par minutter. 
Hvis dette ikke lykkes, reset kamera igen og prøv igen.
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E. Kameraet har forbindelse. Du kan navngive kamera-
et i det øverste felt. I felt nr. to indtastes kode til kamera. 
Kamera koden er altid: 123456
Tryk nu på ok og Save. 
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3. Brug af kamera 
A. For at se live på kamera, tryk på billedet med blå pil.
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B. Tryk på kamera navnet for at komme frem til ind-
stillinger. Her kommer en bjælke med tre valg -  tryk på 
Settings.

Her kan du indstille tid, dato og alarm indstillinger.
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C. Alarm indstillinger
For at få en pop up, når der er bevægelse omkring 
kameraet, gå ind under Alarm Settings. 

Slå følgende til: Receive Alarm, Motion Detection
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Gå tilbage til listen med dine kameraer. Du skal sikre 
dig, at hængelåsen er låst ud for det valgte kamera. 
Låses og låses op ved at trykke på låsen.

Nu kommer der en Alarm pop up, når der er bevægelse 
omkring kameraet.
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4. Slet et kamera fra listen 
Android: Tryk længe på kameraet, der skal slettes. Der 
kommer en pop op - tryk ok. 
IOS: Stå ved kamera listen. 

Slide det ønskede kamera til venstre og tryk Delete.  
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5. Tag billeder med WIFI kamera
Gå ind på kamera og se live. Tryk på billedet af et kame-
ra. Du får en pop up med Snapshot Success. Gå tilbage 
til kamera listen og vælg images i bunden af app’en. Her 
kan du se alle billeder taget med kameraet.

Ved billeddeling: benyt smart-
telefonens screenshot funktion.
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6. Opsætning af redekassen
Nu er WIFI kamera installeret. 
Redekassen kan nu samles igen og hænges op. 
Den skal hænge inden for rækkeviden af det trådløse 
netværk. Find rækkeviden af netværket ved at se WIFI 
signalet på Smartphone eller Tablet. Sørg for, at signalet 

er godt, der hvor redekassen hænger.

Vi ønsker god fornøjelse!
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