Cam 4G/WiFi Indoor
– smart larmkamera för bevakning inomhus
YOYOCam 4G/WiFi Indoor är en säker och lättinstallerad
kamera för larm och övervakning inomhus. Kameran
fungerar lika bra med hemmets WiFi-nät, som med
4G-uppkoppling där internet saknas. Inbyggd batteribackup ger maximal trygghet och full funktion
även om både internet och ström skulle brytas.

Trygg och säker drift med både WiFi
och 4G samt batteribackup
Larmar direkt till mobilen med notis,
SMS eller röstsamtal
Extra säkerhet med både rörelse-,
ljud- och strömavbrottslarm
30 dagars gratis molnlagring och
plats för minneskort
Enkel att installera, ställa in och
styra med svensk mobilapp

yoyomotion.com

Trygg och säker drift
YOYOCam 4G/WiFi Indoor är en lättinstallerad och driftsäker kamera för
övervakning av hemmet, fritidshuset eller andra platser du vill skydda
och bevaka. Kameran fungerar lika bra ansluten till WiFi-nätet som med
4G-uppkoppling där fast internet saknas. YOYOCam 4G/WiFi meddelar
direkt till din mobil om kameran detekterar rörelse eller ljud. Inbyggd
batteribackup samt både WiFi och 4G ger även maximal trygghet och
full funktion om strömmen eller internetförbindelsen skulle brytas.

Säker bevakning även i mörker
Kameran har en inbyggd infraröd rörelsedetektor (PIR) för
säker detektering även i mörker. Till skillnad från optisk
rörelsedetektering, detekterar kameran endast rörelse
från varma objekt, till exempel en människa, som rör sig i
zonen framför kameran. På så sätt kan onödiga falsklarm
undvikas. Med automatisk, inbyggd IR-belysning fungerar
YOYOCam både dag och natt. Kameran har även inbyggd
mikrofon och högtalare för tvåvägskommunikation.

Larm direkt till mobilen
Vid detektering av rörelse eller ljud, skickas larm som notis
direkt till din mobil. Larm kan även skickas som SMS eller
uppringning till nummer som finns inlagda i telefonen.
Automatisk inspelning sker samtidigt antingen till lokalt
minneskort eller lagras säkert i molnet i 30 dagar. Du får
även larmmeddelanden vid strömavbrott och när det
inbyggda backup-batteriet håller på att ta slut.

Lagring i molnet
eller på minneskort
YOYOCam 4G/WiFi Indoor erbjuder 30 dagars säker,
molnlagring utan några kostnader eller begränsningar.
Erbjudandet gäller under kamerans hela livslängd. Med ett
monterat minneskort (medföljer inte) kan kontinuerlig eller
händelsestyrd inspelning även sparas lokalt i YOYOCam.
Med inspelning till molnet samt ett monterat minneskort
som backup kommer larmhändelser att spelas in på minneskortet om internetförbindelsen skulle brytas.

Smart och lättanvänd
mobilapp
YOYOCam 4G/WiFi Indoor styrs och hanteras enkelt
via en lättanvänd mobilapp på svenska. Med appen kan
du snabbt och i detalj se vad som händer i realtid eller i
videoinspelningar. Genom att dela ”konto” kan familjemedlemmar eller kollegor via egen app göra inställningar,
aktivera larmfunktioner, ta emot larmmeddelanden, spela
upp sparade larmhändelser mm i kameran. Med hjälp av
en enkel delningsfunktion kan dessutom andra personer
få tillfällig eller permanent möjlighet att se direktsänd
video via mobilappen. Alla inspelade larmhändelser lagras
automatisk samt är tillgängliga i 30 dagar för uppspelning.
Möjlighet finns även i appen att ta bilder och göra videoinspelningar som kan sparas i personliga album.

Trygg och säker drift
YOYOCam 4G/WiFi Indoor har både inbyggd WiFi- och
4G-kommunikation. Med normal uppkoppling via WiFi
samt 4G som backup, tillsammans med inbyggd batteribackup får du en säker och avbrottsfri uppkoppling även
om internetförbindelsen skulle brytas.

Mobil WiFi hotspot
Med ett aktivt simkort monterat i YOYOCam kan 4Gnätuppkopplingen, efter aktivering i mobilappen, delas till
andra enheter med WiFi-anslutning. En praktisk lösning
där fast internet saknas som t ex i sommarstugan, eller
för tillfällig uppkoppling av andra mobila enheter som
exempelvis en bärbar dator eller surfplatta.

Lätt att montera,
ställa in och styra
YOYOCam 4G/WiFi Indoor är lätt att montera på vägg och
andra släta ytor med hjälp av ett magnetfäste. All styrning
och alla inställningar görs enkelt via den svenska mobilappen. För uppkoppling till 4G/3G monteras ett aktivt
simkort i YOYOCam som anpassas automatiskt till alla
större operatörers nät.

För platserna du vill skydda
Huset, lägenheten, garaget, sommarstugan, husvagnen,
båten … Med YOYOCam 4G/WiFi Indoor kan du snabbt få
larm i mobilen, se högupplösta videoinspelningar med ljud
vid larmhändelser, eller när som helst i realtid se vad som
pågår på platser du vill skydda. YOYOCam 4G WiFi Indoor
är även en mycket lättinstallerad och kostnadseffektiv
lösning för övervakning av butiker, lagerlokaler, förråd eller
byggarbetsplatser, eller annan avlägsen plats där fast
internet inte är tillgänglig. Eller där traditionella larmsystem
är för komplicerade eller dyra att installera.

Egenskaper
• 4G + WiFi — Trådlös uppkoppling via WiFi eller 4G
• Larm vid rörelse och ljud — Infraröd rörelsesensor och inbyggd mikrofon
• Högupplöst video i mobilen — Direktsändning och inspelningar med HD-kvalitet
• Nattseende — Inbyggda IR-lampor med mörkerautomatik
• Tvåvägsljud — Lyssna och prata från mobilen
• Gratis molnlagring — 30 dagars säker molnlagring
• Lagring på minneskort — Inspelningar kan även lagras lokalt i YOYOCam
• Inbyggt batteri — Avbrottsfri drift med larm vid strömavbrott och låg batterinivå
• Mobil hotspot (internetdelning) — Använd YOYOCams 4G-uppkoppling för andra WiFi-enheter

Tekniska specifikationer YOYOCam 4G/WiFi Indoor (modell G4W-014-W):
Kommunikation........................... 4G/3G samt WiFi 2,4 GHz
Bildsensor................................... 1/4” CMOS
Bildupplösning............................. HD720p 1280x720 px (1 Mpx)
Bländare...................................... F/2,0
Bildfrekvens................................. 25 fps
Bildvinkel..................................... 110°
Nattseende.................................. IR rörelsedetektering och inbyggd IR-belysning
IR-Cut filter.................................. Ja
Avstånd nattseende..................... Upp till 5 meter
Plats för minneskort..................... Upp till 32Gb microSD-kort (medföljer ej)
Molnlagring.................................. 30 dagars gratis lagring av händelsestyrda inspelningar
Rörelsedetektering....................... Inbyggd infraröd sensor (PIR)
Avstånd rörelsedetektering.......... Upp till 5 meter
Ljuddetektering............................ Inbyggd mikrofon
Tvåvägsljud................................. Inbyggd mikrofon och högtalare
Säkerhet (WiFi)............................ WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Backup-batteri............................. 450mAh med larm vid strömavbrott och låg batterinivå
Strömmatning.............................. 5V/2Ah (microUSB-kontakt)
Strömförbrukning......................... Mindre än 5W
Strömanslutning.......................... 110-240V AC nätadapter med 3m kabel (medföljer)
Antenner...................................... Inbyggd 4G/3G samt WiFi
Klimat.......................................... Avsedd för inomhusbruk
Simkort (för 4G/3G)..................... Micro-SIM
Storlek......................................... 54 x 30 x 94 mm (fot ø70 x 25 mm)
Vikt.............................................. 140 gram
Ingår............................................ Kamera med fot och väggfäste,
110-240VAC nätadapter, svensk
och engelsk guide
Mobilapp / Språk......................... iOS och Android/svenska och engelska

App för hantering och inställningar:

Yoyomotion Home

YOYOCam 4G/WiFi Indoor® tillverkas och levereras av Yoyomotion AB.
Yoyomotion är ett svenskt företag som utvecklar, importerar och distribuerar
innovativa produkter inom områdena mobilitet, kommunikation och elektronik.
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