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ANVÄNDAR- OCH MONTERINGSHANDLEDNING



 

OBS! 

2 - MONTERING 
Kameran och modemet behöver lämpliga installationsplatser för att fungera som bäst. Kameran och 
modemet kommunicerar trådlöst med varandra så de behöver inte sitta i samma rum, men det är bra om 
det max är 10 meter mellan modemet och kamera. Undvik installation av kamera och modemet på 
vardera sida en plåtvägg eller annat område med mycket metall.

2.1 MONTERA KAMERAN 

ner på hästen och samtidigt är utom räckhåll för hästen. Kameran fungerar bäst när så lite som möjligt av 
omgivningen (stallgång och intilliggande boxar) syns i bilden och så mycket som möjligt av boxens golv. 
Undvik att få med fönster och lampor i bilden.
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1. Videquus-modem (endast om du beställt Internet) 
2. Videquus-kamera
3. IR-lampa (ska vara riktad rakt fram)
4. 1 st nätdel till kameran
5. 1 st nätdel till routern (endast om du beställt Internet)
6. 1 st y-kabel att använda mellan nätdel till kameran och IR lampan. 
7. 1 st justerbart fäste för kamera (en vinkel i plåt)
8. Skruvar för att montera upp kamera och modem
9. Boxskylt för kameraövervakning

1. Hitta en plats där utrustningen kan vara ifred i upp till en timma.
2. Sätt i alla nätdelarna (sladdarna) i modemet, kameran och IR-lampan.
3. Följ anvisningarna i den separata instruktionen för att komma igång med Videquus i mobiltelefonen. 
4. Koppla din kamera.
5. När livefunktionen i appen fungerar är kameran klar med sin uppdatering och är redo att monteras stallet. 
6. Säkerställ att du har möjlighet att ansluta kameran med två eluttag i den box du avser ha kameran.
Modemet kan du ha inom 10 meter från boxen som ska övervakas.
7. Notera led-lampan på undersidan av Videquus som indikerar kamerans status.

Förberedelser

Eftersom vi ständigt förbättrar Videquus måste din kamera uppdateras första gången den startar. 
Den kommer inte att fungera tills detta är klart. Vi rekommenderar därför att du följer
följande 7 punkter innan du monterar Videquus i stallet.

1. Förbered el
 Dra fram ström så att du har ett eluttag nära boxen, där kameran ska kopplas in. 
 Om du avser sätta modemet i anslutning till kameran behöver även det ett uttag.
2. Bestäm placering
 Bestäm var kameran ska sitta. Ett knep är att sätta i sladdarna på kameran, IR-lampan och modemet 
 och logga in på Videquus i telefonen. Då kan du se live hur mycket av boxen som syns när du håller
 kameran på olika platser och vinklar. Det är rekommenderat att vara två personer när detta görs.
 OBS! Live-flödet är 30-60s fördröjt så ha tålamod när du håller den i olika vinklar och höjder.
3. Dra ur sladdarna
 Om du kopplat in strömmen rekommenderar vi av säkerhetsskäl att den nu kopplas ur.
4. Skruva fast fästet
 Skruva fast fästet (vinkeln i aluminium) i väggen. Tryck hårt på vinkeln för att bända den in mot 
 boxen för att få kameran att hamna i en vinkel in mot mitten på boxen. Om det är för tungt att   
 bända vinkeln, skruva fast kameran och tryck på hela kameran för att få mer kraft att justera fästet 
 till lämplig vinkel.
5. Montera kameran på fästet
 Montera kameran på fästet med hjälp av vingmuttern på sidan av kameran. Titta i mobilen för att se  
 om vinkeln fångar hela boxen.

2.2 MONTERA MODEMET

1. Bestäm placering av modemet
 Videquus-modemet bör sitta inom ca 10 meter från den kamera som är längst bort. Modemet kan  
 med fördel placeras i ett torrt skyddat utrymme i den del av stallet där mobiltäckningen är som bäst.
2. Säkerställ att modemet står/sitter stadigt
 På baksidan av modemet sitter ett fäste som gör att du enkelt kan skruva upp modemet på väggen  
 på lämplig plats. Om du placerar modemet på en hylla eller liknande, säkerställ att det står stadigt och  
 inte riskerar att åka ner.

3 - STARTA IGÅNG

tillgängligt kan Videquus startas. 

1. 
Säkerställ att kameran hittar Internetuppkoppling

a. 
Om Videquus modem: Sätt i sladden till modemet och vänta 

 

på grönt ljus på kamerans LED-lampa.

b. 
Om eget WiFi: Anslut kameran genom att följa instruktionerna 

 

på bilderna nedan.

2. 
Koppla in kamera och lampa

 

Sätt i sladden till kameran i ett vanligt eluttag med 230V.

Välj Videquus nätverket genom att klicka på det.När Videquus kamerans lampa lyser gult kan 
du öppna wifi-inställningar på din smartphone.

Du slussas automatiskt vidare till en lista där 
du väljer nätverket du vill ansluta kameran till 
och anger lösenordet för det nätverket om det 
är lösenordsskyddat. Nu kommer kamerans
lampa lysa grönt efter någon sekund och då är 
den kopplad och klar.

Kameran har anslutning Kameran är i hotspotläge och 
söker efter ett WiFi-nätverk 

Kameran kan inte ansluta Kameran uppdateras
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HÄNDELSER
Få en snabb överblick 
över vad som har hänt
under natten eller sen 
senast du tittade i appen.

VISNINGLÄGE
Växa mellan dygn
dag eller natt.

VÄLJ VECKA
Välj vilken vecka 
som ska visas.

AKTIVITETSNIVÅ
En samman- fattande siffra 
på total rörelse i boxen för 
perioden. Under siffran står 
det samlade normalvärdet 
för din häst. Avviker nattens 
eller dagens siffra för mycket 
mot det normala kommer  
siffrorna att vara röda. Då är 
det värt att titta extra för att 
se vad som hänt.

FLERA HÄSTAR
Här visas hästens namn. 
Om du övervakar flera boxar 
kan du enkelt scrolla mellan 
hästarnas namn för att se 
indviduella rapporter.

DYGNET I REPRIS
Se hela nattens aktiviteter på bara 
några minuter. Var 5:e sekund tar 
kameran en bild. Detta sätts ihop till en 
film som kan spelas upp i olika hastig-
heter. Under filmen visas rörelsegrafen 
så att du kan scrolla fram till de toppar 
eller dalar i rörelsegrafen som du är 
extra nyfiken på att se. Om du tycker 
filmen går för snabbt eller långsamt kan 
du välja hastighet längst ner till höger i 
filmspelaren. Alla dygnets 24 timmar 
sparas och du kan enkelt gå tillbaka till 
tidigare dygn om du vill se vad som 
hänt. Allt för din, hästens och stallets 
trygghet!

VÄLJ DAG
Välj vilken dag
som ska visas.

FAQ
Här hittar du de 
vanligaste frågorna 
som vår supersnälla 
support får.

KOLLA LIVE
Du kan när som helst se 
vad som händer just nu 
i boxen. Det enda som 
krävs är att du själv har 
tillgång till internet på 
din telefon eller annan 
enhet som du använder 
Videquus på.

HEM

FÖRDJUPNING OM AKTIVITET
Här hittar du en fördjupning 
om hur du ska tolka siffrorna som 
visar hästens aktivitetesnivå

TID I BOX OCH VILA
Dessa staplar visar hur länge hästen 
befunnit sig i boxen och hur stor del 
av den tiden hästen faktiskt vilat.
De gröna staplarna visar ett snitt 
från din hästs senaste 30 dagar, så 
du snabbt kan se avvikelser,
De orange staplarna visar ett snitt 
från alla hästar som använder 
Videquus, så du kan jämföra med 
andra hästars boxtid och vila.

Rörelsegraf
Rörelsegrafen visar precis när 
din höst varit mer eller mindre 
aktiv under dygnet. De orange 
play-symbolerna visar att ett 
händelseklipp sparats av den 
händelsen.Grafen är swipebar, så 
du kan även använda den för att 
byta mellan dygn.

Profil
Här finns både din 
och hästens profil, 
där du kan göra 
inställningar.

TAGGAR
Tagga din hästs dagar med 
olika aktiviteter för att ännu 
lättare kunna följa din hästs 
beteende. Använd de 
förprogrammerade taggarna 
eller skapa enkelt en egen 
tagg med "lägg till"-knappen.



KALENDER
VECKOVY

VÄLJ ÅR
Välj vilket år du vill 
se data från

VISA AKTIVITET
Få en bättre översikt av din hästs 
aktivitet genom  att välja "visa aktivitet".
 Då får dagarna samma färg som 
dess aktivitetsprocent.

DYGNET I REPRIS
OCH LIVE

GRÖN
Det betyder att allt
är som det ska.

GUL
Det betyder att 
något som kan 
anses avvikande
har registrerats.

RÖD
Det betyder att kameran 
har registrerat något 
som definitivt är 
avvikande
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FULLSKÄRMSLÄGE
Växa till fullskärmsläge.

HASTIGHET
Välj hur snabbt 
filmen ska spelas upp

STARTA UPPSPELNING

STÄNG VY
NAVIGERA ENKLARE
Häng med lättare i reprisen med 
hjälp av rörelsegrafen.De höga 
staplarna hjälper dig att enklare 
navigera och göra nedslag i 
sådant som  kameran anser 
avvikande. 

BYT HÄST
Byt häst direkt i livevyn 
om du har flera

NAVIGERA
Välj vilken dag du vill se och 
byt enkelt vecka eller månad 
med pilarna, eller i kalendern.

STAPLARNA
Staplarnas olika 
färger, visar olika 
information. Den 
mörkare visar 
hästens totala tid i 
boxen och den 
ljusare visar hur 
stor del av den 
tiden hästen vilat.

TID I BOX OCH VILA
Tid i box och vila kan filtreras 
på tre olika sätt. Antingen hela 
dygnets värden eller för dag 
respektive natt. Vad som är 
natt och dag för din häst, ställer 

TIDSAXEL
Navigera snabbt
geom att srolla mellan
olika tidpunkter.



ID OCH KOD

ID
Här fyller du i 
kamerans id 
som du hittar 
på sidan av 
kameran

PROFIL OCH 
LÄGGA TILL KAMERA

KOD
Här fyller du i 
kamerans kod
som du hittar 
på sidan av 
kameran

HÄSTENS NAMN
Här fyller du i 
hästens namn

STATUS
Här ser du om din 
kamera är online 
och vilken signal-
styrka WIFI har. 
Information som är 
användbar när du 
väljer vart kameran 
och routern (om du 
har beställt internet 
från oss) ska sitta.

LÄGG TILL NY HÄST/ KAMERA
Här kan du lägga till fler kameror. 
Du kan se alla hästar du övervakar 
i samma app.

LOGGA UT
Här loggar du ut
från appen. 

SUPPORT
Här är ett av många
sätt du kan kontakta 
oss på.

KONTO
Här kan du se 
vilket konto du
är inloggad på 
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Kan ni se vad jag gör i boxen
Svar: Vi lagrar all film som din kamera spelar in men vi tittar 
inte på enskilda filmer såvida du inte har kontaktat oss och 
gett oss tillåtelse under speciella omständigheter. Exempelvis 
om det föreligger en polisanmälan om skadegörelse eller 
något annat hemskt som inträffat i stallet och kan synas på 
kameran. 

Kan flera vara inloggade samtidigt?
Svar: Ja, väl ett lösenord till ditt konto som du kan dela med 
dig av, så kan flera logga in på kontot. Är du däremot ägare till 
ett större stall, med flera anställda till exempel, rekommende-
rar vi att ha vårt PRO-konto. Kontakta oss för mer info.

Fungerar kameran när det är mörkt?
Svar: Ja! Det är hur coolt som helst. Kameran levereras med 
en tillhörande IR-lampa. Den aktiveras automatiskt när det blir 
mörkt. Den avger inget ljus som häst eller människa ser, men 
gör så att bilden i appen blir ljus.

På vilket sätt är den intelligent?
Svar: Videquus skiljer sig från andra övervakningskameror 
därför att den har Artificiell Intelligens. Kort och gott betyder 
det att en dator är tränad att känna igen hästen i boxen och 
utvalda rörelser. AI:n har tränats i många år på flera 100 
hästar, så när man får hem den kan den redan vad hästar gör 
normalt på ett ungefär. Men den börjar lära sig vad som är 
normalt för hästen i fråga redan från dag 1. De två första 
veckorna "lär" den sig hästen. Då aktiveras fler funktioner så 
som larm och händelseklipp. Det roliga med Videquus är att 
den redan är smart, men den blir hela tiden ännu smartare. För 
var dag som går och varje ny häst som får en kamera, kan AI:n 
tränas till att fungera ännu bättre.

FAQ

Kan jag skicka tillbaka kameran?
Svar: För att avsluta ditt abonnemang ber vi dig sända tillba-
ka kamera, router och alla nätdelar i en låda tillsammans 
med en lapp med ditt namn som avsändare och skicka lådan 
till: 

Videquus AB 
Kaplansgatan 18
541 34 Skövde
 
Under inställningar ser du ditt dragningsdatum. Sänd tillbaka 
kameran två veckor innan dragningsdatum för att vara säker 
på att inte bli debiterad en gång till.



FELS
Ö

K
N

IN
G

FELSÖKNINGSGUIDE

KAMERAN

Om kameran inte fungerar vill såklart både du och vi få igång den så snabbt som 
möjligt! Börja med att följa stegen i denna guide. Du är välkommen att kontakta vår 
support närsomhelst på det sätt som passar dig bäst. Om du har följt alla eller delar 
av stegen i denna guide så berätta det för supporten direkt så går det snabbare att 
hjälpa till. Att skicka skärmdump på det som inte fungerar hjälper också till att 
påskynda felsökningen:

• Chatten i appen eller på hemsidan
• Maila: support@videquus.se
• Ringa: 010-126 33 33

OBS! Om din kamera är försedd med en LED-lampa på undersidan, förbered gärna 
din kontakt med supporten genom att notera färgen på lampan.

LIVE-VIDEO FUNGERAR INTE

1. Gör en ”vaktmästaromstart” enligt nedan: VAKTMÄSTAROMSTART 
Gör följande steg i denna ordningsföljd:
a. Logga ut från appen genom att klicka på           i övre högra hörnet. Logga sedan in igen och se om det fungerar.
b. Stäng ner appen helt från telefonen:
 IOS (Iphone): Dubbelklicka på hemknappen, swipa bort appen
 Android: Tryck på fyrkants-knappen, swipa bort appen
 Öppna appen och logga in igen och se om det fungerar.
c. Starta om routern och kameran genom att:
 I. Dra ur sladden från routern
 II. Dra ut sladden från kameran
 III. Vänta ca 10 sek
 IV. Sätt i sladden till routern
 V. Vänta tills routern har anslutning, ca 30 sek.
   
  Det ska lysa 4G och minst två pluppar. Om det inte gör det, fortsätt till punkt 2 längre ner i denna guide.
 VI. Sätt i sladden till kameran
  Öppna appen igen och se om det fungerar. Annars fortsätt enligt nedan. 

2. 
 (ej en router från Videquus) gå till punkt 3.
a. Titta på det gröna ljuset på baksidan av routern. Det ska stå 4G och lysa mer än 2 pluppar.
 Vad ser du?
• Routern har 4G och minst 2 pluppar 
- fortsätt till punkt d
• Routern saknar 4G och/eller har mindre än 2 pluppar
- fortsätt till punkt b.
• Jag ser inga gröna ljus
- 

…Fortsättning på nästa sida

OM DU HAR EGET WIFI (INGET ROUTER FRÅN VIDEQUUS) 

3. 
a. 
 med en Smartphone eller Dator som är ansluten till nätverket. Att ringa och kolla med sin internetleverantör om detta 
 inte fungerar, är att rekommendera.
b. Är det 1:a gången kameran ansluts? Säkerställ att de instruktioner som kommer upp i appen har följts.
c. Har kameran varit ansluten till nätverket tidigare? Starta om kameran genom att dra ut sladden, vänta 10 sek 
 och sätta i sladden igen. Notera ljuset på LED-lampan på undersidan av kameran. Om din kamera saknar LED-lampa, 
 kontakta support.

b. 
 
 och kameran blir för svag. 5-7 meter är max vad vi kan rekommendera.
• Hittade du en plats med 4G och minst 2 pluppar placerar du routern där.
• Hittade du ingen plats med 4G och minst 2 pluppar, fortsätt till punkt c.
c. Ta ut SIM-kortet* och notera vilken operatör det är och numret på kortet. Ta gärna ett kort med mobilen på SIM-kortet 
 för att underlätta vid kontakt med supporten. Kontakta därefter vår support.
 * SIM-kortet tas ut genom att trycka med något hårt och spetsigt på den lilla knappen bredvid SIM-kortsluckan på  
 undersidan av routern.
d. Starta om kameran genom att dra ut sladden, vänta 10 sek och sätta i sladden igen. Öppna appen och se om det 
 fungerar nu. Om inte, kontakta därefter vår support.

Kameran har 
anslutning

Kameran är i Hotspot-läge 
och söker efter ett WiFi

Kameran kan inte 
ansluta

Kameran utför 
uppdatering

Kameran har 
anslutning

öppna appen och se om det fungerar nu. 

kontakta support.

Om

Om

Kameran är i Hotspot-läge och söker efter ett WiFi. 
Stannar kameran i detta läge betyder det att WiFi-
signalen är för svag. Det kan hjälpa att  kamera 
och router närmre varandra, om detta är möjligt. 

Kameran kan 
inte ansluta. 
Kontakta support.



Om något inte fungerar som det ska, kontakta vår 

trevliga support via chat-funktionen i appen via 

e-post support@videquus.se eller på 010-1263333 

så löser vi det tillsammans! 

WWW.VIDEQUUS.SE


