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Innehållsförteckning

Ditt paket innehåller

Starta Videquus 

Koppla kameran till appen 

Montera kameran
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Ditt paket innehåller 
1. Videquus-kamera

2. IR-lampa (ska vara riktad rakt fram).

3. 1 st nätdel till kameran.

4. 1 st y-kabel att använda mellan nätdel till 
kameran och IR lampan.

5. 1 st justerbart fäste för kamera.

6. Skruvar för att montera upp kamera och 
router.

7. Boxskylt för kameraövervakning.

8. Videquus-router (endast om du beställt 
Internet från oss).

9. 1 st nätdel till routern (endast om du beställt 
Internet).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

BoBox bex bevavakas med kas med 
Videquus kameVidequus kamerara..

wwwww.w.videquus.svidequus.see

Så här fäster du y-kabeln och fästet i kameran.
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Starta Videquus
Det finns två sätt att starta Videquus.

Med Videquus router:  

1. Starta först routern genom att sätta nätdelen i 
vägguttaget. Vänta tills de gröna lamporna som 
indikerar signalstyrkan stannat. De behöver 
stanna på 4G och minst 2 pluppar. Om routern 
har sämre signalstyrka än så kommer live 
funktionen i appen upplevas trög. 

2. Om lamporna stannar på 2G eller 3G 
täckning när den befinner sig på en plats 
som helt uppenbart har 4G täckning med 
de flesta operatörer, starta då om den och 
låt den söka på nytt. Oftast hittar den bättre 
signal på ett andra försök. I detta steg är det 

bra om kamera och router befinner sig nära 
varandra, när uppdateringar hämtats och 
kameran ska monteras i boxen kan de sitta 
betydligt längre ifrån varandra. 

3. Starta kameran genom att sätta i kamerans 
nätdel i vägguttaget. Kameran är 
förinstallerad att hitta en Videquus router 
och kommer göra det automatiskt efter en 
stund. Den kan behöva hämta uppdateringar 
först, så bli inte förvånad om den inte startar 
direkt. 

Med eget nätverk/wifi: 

1. Det är viktigt att starta videquuskameran på 
det nätverket man avser använda när den 
är monterad i stallet. Förbered genom att ta 
reda på vad nätverket har för SSID alltså vad 
det heter, samt ha lösenordet tillgängligt 
redan innan om ditt wifi är lösenordsskyddat.                                               
Tips! Ska du koppla och montera många 
kameror på detta sätt? Då kan det vara smart 
att förbereda genom att ta bort lösenordet 
helt, eller byta till ett kortare som du kan 
komma ihåg. 

2. När du startar Videquuskameran ska du 
gå direkt till inställningar-> wifi på din 
mobiltelefon. 

3. Det kommer dyka upp ett nätverk i listan som 
heter videquus och siffror likt bild 1 på nästa 
sida. Klicka på det för att komma till listan 
där du väljer wifit den ska ansluta till som på 
bild 2 på nästa sida. 

Tips! Om det inte fungerar på första försöket 
eller om videquus-nätverket inte dyker upp 
i listan direkt, prova att starta om kameran 
och börja om från början. Sidan med 
lösenord säger inte ifrån om lösenordet är 
fel, så det är bara att försöka igen.
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Anslut till eget nätverk/wifi  steg för steg.

Starta Videquus

Välj Videquus 
i listan 
(siff erkombo)

1. 2.

3. 4.

Om du 
inte har ett 
lösenord kan 
du gå direkt 
till anslut
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Koppla kameran till appen
När du kopplat kameran till appen kan du se 
kamerans status under inställningar och se 
live. Detta gör monteringen i boxen enklare så 
förbered allt ovan innan den skruvas fast i boxen. 

Bra att veta om router/ wifi : 
Videquus router bör inte sitta mer än 10 m 
från kameran och helst inte med tjocka trä/
betongväggar emellan. Vanliga väggar brukar 
gå bra. 

Tänk också på att det är viktigare att Videquus 
router är placerad på ett ställe med god 
4G-täckning hellre än jättenära kameran. 

När det kommer till egna wifi  anslutningar 
har de olika signalstyrkor och utföranden. 
Om du kontaktar Videquus support angående 
installation eller dålig anslutning måste du kunna 
svara på vad för anslutning du har (fi ber/ egen 
4G router osv), vilken operatör du har och vilken 
sorts router du har. 

Tips! Fota eller skriv ner Id och kod på 
kameran så blir det lättare att lägga till 
den i appen även om du monterat den 
högt upp i stallet. 

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

Id och kod

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

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

Hästens namn
Här fyller du i hästens namn.
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Montera kameran
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.

1. Sätt först y kabeln i kamerans botten och i IR-
lampans sladd. Koppla sedan ihop den med 
nätdelen. Nu är kameran redo att monteras. 
Vi rekommenderar att Videquus filmar från 
boxens framkant och mot bakkant för att få 
minst stallgång i bild. Men helst inte rakt över 
boxdörr då hästen ofta rör sig mycket där och 
kommer skapa onödigt hög aktivitet.  

2. Skruva fast fästet i kamerans baksida och 
skruva sedan fast fästet i väggen. Justera 
sedan kamerans vinkel mot boxen och fixera 
fästet. 

3. Se live i appen och vrid kameran mot boxens 
mitt och vinkla den så pass mycket nedåt att 
så mycket som möjligt av boxens golv syns. 

4. Se till att IR lampan pekar framåt och justera 
den dagen efter, när du sett en natt i appen, 
om det behövs.

Tips! Sitter kameran inte bra med fästet? 
I Bygghandel finns flera olika modeller 
av vinkeljärn för under 20 kr. Köp ett 
sådant och fäst kameran i. Den kan 
skruvas fast på med vingmuttern på 
sidan, det kan underlätta installationen 
om det medföljande fästet inte lämpar 
sig i just ditt stall.
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Felsökning
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 manual. 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 manual 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: info@videquus.se

• Ringa: 010-126 33 33

Live-video fungerar inte

Gör en ”vaktmästaromstart” enligt nedan: 
1. Logga ut från appen genom att klicka på i övre högra hörnet. Logga sedan in igen och se om det 

fungerar.

2. Stäng ner appen helt:

        a)    IOS (Iphone): Dubbelklicka på hemknappen, swipa bort appen.

        b)    Android: Tryck på fyrkants-knappen, swipa bort appen.

3. Öppna appen och logga in igen och se om det fungerar.

Starta om routern och kameran genom att:
1. Dra ur sladden från modemet.

2. Dra ut sladden från kameran.

3. Vänta tills modemet har anslutning, ca 30 sek. Du ser om det finns anslutning genom att titta på det 
gröna ljuset på baksidan av kameran. Det ska lysa 4G och minst två pluppar. Om det inte gör det, 
fortsätt till punkt 2 längre ner i denna guide.

4. Sätt i sladden till kameran.

5. Öppna appen igen och se om det fungerar. Annars fortsätt enligt nedan. Vänta ca 10 sek.

6. Sätt i sladden till modemet.

7. Vänta tills modemet har anslutning, ca 30 sek.
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videquus.se

Om något inte fungerar som det ska, kontakta vår trevliga 
support via chat-funktionen i appen. Du kan också maila 
eller ringa oss så löser vi det tillsammans!

info@videquus.se   
010-1263333


