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Profi l och lägga till kamera

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

Konto
Här kan du se vilket konto 
du är inloggad på.

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.

Lägg till ny häst/kamera
Här kan du lägga till fl er 
kameror. Du kan se alla hästar 
du övervakar i samma app.

Logga ut
Här loggar du ut från appen.

Status
Här kan du se kamerans 
olika status.
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Översikt

Välj vecka
Välj vilken vecka som 
ska visas.

Välj dag
Välj vilken dag som ska visas.

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

Veckans aktivitet
Jämför procenten från 
veckan som gått.

Kolla live
Du kan när som helst se
vad som händer i boxen. 

Hem

Flera hästar
Här visas hästens namn. Om du 
övervakar fl era boxar kan du enkelt 
skrolla mellan hästarnas namn för att 
se indviduella rapporter.

Aktivitetsnivå
En sammanfattande siff ra på 
total rörelse i boxen för perioden. 
Under siff ran står det samlade 
normalvärdet för din häst. Avviker 
siff rorna för mycket mot det 
normala kommer de att vara röda. 
Då är det värt att titta extra för att
se vad som hänt.

Dygnet i repris
Se hela nattens aktiviteter på bara 
några minuter. Var 5:e sekund tar 
kameran en bild. Detta sätts ihop 
till en fi lm som kan spelas upp i 
olika hastigheter. Under fi lmen 
visas rörelsegrafen så att du kan 
skrolla fram till de toppar eller 
dalar i rörelsegrafen som du vill 
se. Välj hastighet längst ner till 
höger i fi lmspelaren. 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!

FAQ
Här hittar du vanliga frågor och 
svar.

Profi l och inställningar
Här gör du inställningar och 
skapar en profi l för både dig 
och din häst.
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Översikt

Händelser
Få en snabb överblick över 
vad som har hänt under 
natten eller sen senast du 
tittade i appen.

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.

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.
Staplarna i orange färg visar 
ett snitt från alla hästar som 
använder Videquus, så du kan 
jämföra med andra hästars 
boxtid och vila.
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Välj år
Välj vilket år du vill se data från.

Kalender och veckovy

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.
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Dygnet i repris och live

Tidsaxel
Navigera snabbt genom att 
scrolla mellan olika tidpunkter.

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. 

Fullskärm
Växla till fullskärmsläge.

Byt häst
Byt häst direkt i livevyn om du har 
fl era.

Stäng vy

Välj hastighet
Välj hur snabbt fi lmen ska 
spelas upp.

Starta uppspelning
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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


