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  YOYOCam har 3 användarkategorier: 

1. En “MASTER” som kan utföra alla instruktioner och motta alla meddelanden. 

2. Upp till 10 “ANVÄNDARE” som kan utföra huvudfunktioner men inte ändra inställningar. 

3. Obegränsat antal “GÄSTer” som endast kan begära bilder.  

OBS! Alla måste ha “synliga” telefonnummer och de måste känna till YOYOCams mobilnummer. 

 

  Aktivera YOYOCam för första gången: 
 Från en mobiltelefon skickas ett SMS med texten #00# till YOYOCams mobilnummer (YOYOCam skickar en 

SMS-bekräftelse i retur).  

 

  Slå på och av YOYOCams larmfunktion: 
 Skicka ett SMS med texten #01# för att slå på, eller #02# för att slå av larmet, 

 eller tryck på fjärrkontrollens“lås”-knapp för att slå på, och “lås upp” knappen för att slå av larmet. 

 

  Ta och skicka en eller flera bilder: 
 Skicka SMS med texten #03# för att få en bild i retur, 

 eller skicka SMS med texten #30#NummerEllerEpost#BildAntal# för att skicka en eller flera bilder till någon 
annan.  

 
  Kommandolista (förinställda värden i VERSALER) 

ADMINISTRERA ANVÄNDARE 
1) Master - registrera mobilnummer #00# 
2) Master - överför till nummer #14#NyttMasterNummer# 
3) Lösen - byta #04#GammaltLösen#NyttLösen# 
4) Användare - lägga till #06#AnvändarNummer# 
5) Användare - lägga till flera (upp till 10) #06#Användare1Nummer#...#Användare10Nummer# 
6) Användare - ta bort nummer #113#AnvändareNummer# 
7) Användare - ta bort flera nummer #113#Användare1Nr.#…#Användare10Nr.# 
8) Användare - ta bort alla #113# 
9) Nödnummer - lägg till en eller flera #106#NödNummer# 
10) Nödnummer - lägg till flera (upp till 9) #106#NödNummer#…#NödNummer# 
11) Nödnummer - ta bort nummer #107#NödNummer# 
12) Nödnummer - ta bort flera #107#NödNummer#…#NödNummer# 
13) Nödnummer - ta bort alla #107# 
14) E-postadress - lägg till/ändra #108#EpostAddress# 
15) E-postadress - ta bort alla #109# 

BILDER 
16) Ta & skicka i retur #03# 
17) Ta & skicka i retur (Gäst) #03#Lösen# 
18) Ta & skicka i retur antal #03#BildAntal# 
19) Ta & skicka i retur antal (Gäst) #03#Lösen#BildAntal# 
20) Ta & skicka till förinställd E-postadress(er) #03#BildAntal#1# 
21) Ta & skicka till mobil eller E-post #30#NummerEllerEpost#BildAntal# 
22) Ta & skicka till mobil eller E-post (Gäst) #30#Lösen#NummerEllerEpost#BildAntal# 
23) Schemalagd ta & skicka - AV #115#0# 
24) Schemalagd ta & skicka - på #115#1# 
25) Schemalagd ta & skicka - inställning #116#Dag#StartTid#SlutTid#Intervall#... 
26) Storlek - förinställt värde 2 (av 3) #32#Storlek# 
27) Antal - förinställt värde  5 (av 8) #33#Antal# 
28) Ljusstyrka - förinställt värde  4 (av 5) #34#Ljusstyrka# 
29) Kontrast - förinställt värde  4 (av 5) #38#Kontrast# 
30) Intervall mellan bilder - förinställt värde  5 (3-10) #103#Intervall# 



 
 
 
 

 

DETEKTERING 
31) IR - av #118#0# 
32) IR - PÅ #118#1# 
33) Rörelse - AV #22#0# 
34) Rörelse - på #22#1# 
35) Rörelse - känslighet - förinställt värde  3 (av 5) #36#Känslighetsnivå# 
36) Rörelse - detektering(ar)/minut(er) före larm #141#Detekteringar#Minuter# 

EXTERNA TRÅDLÖSA SENSORER 
37) Para och ge sensorn ett namn #05#SensorNamn # 
38) Ta bort en eller flera sensorer #112#SensorNamn#...#SensorNamn# 
39) Ta bort alla sensorer #112# 

LARMFUNKTIONER 
40) Larma #01# 
41) Larma av (förinställt läge) #02# 
42) Schemalagd aktivering - på  #128#1# 
43) Schemalagd aktivering - AV #128#0# 
44) Schemalagd aktivering - inställning #129#Dag#AktiveringTid#AvaktiveringTid#... 
45) Schemalagd aktivering, SMS notifiering - på #176#1# 
46) Schemalagd aktivering, SMS notifiering - AV #176#0# 
47) Automatisk avaktivering - på #138#1# 
48) Automatisk avaktivering - AV #138#0# 
49) Automatisk avaktivering - efter x antal larm #139#AntalLarm# 

NÖDLARM  
50) Röstsamtal till förinställt nummer - PÅ #39#0# 
51) SMS och MMS till förinställt nummer - på #39#1# 

LARMMEDDELANDEN 
52) Varningston vid larm - AV #130#0# 
53) Varningston vid larm - på #130#1# 
54) SMS vid larm - av  #11#0# 
55) SMS vid larm - PÅ #11#1# 
56) MMS vid larm - av #12#0#                            
57) MMS vid larm - PÅ #12#1# 
58) Ring upp vid larm - AV #13#0# 
59) Ring upp vid larm - på #13#1# 
60) Bild(er) till förinställd E-post - AV #110#0# 
61) Bild(er) till förinställd E-post - på #110#1# 
62) Bild(er) till Användare - AV #146#0# 
63) Bild(er) till Användare - på #146#1# 
64) SMS till Användare - AV #147#0# 
65) SMS till Användare - på #147#1# 

ÖVRIGA MEDDELANDE 
66) Strömmatning ändrad - SMS av #144#0# 
67) Strömmatning ändrad - SMS PÅ #144#1# 
68) Aktiverad/avaktiverad av fjärrkontroll - SMS av #137#0#  
69) Aktiverad/avaktiverad av fjärrkontroll - SMS PÅ #137#1# 
70) Vidarebefordra av SMS från okänd - av #204#0#    
71) Vidarebefordra av SMS från okänd - PÅ #204#1# 
72) LED indikator - av #143#0# 
73) LED indikator - PÅ #143#1# 

IR-LED VID SVAGT LJUS 
74) Endast när bilder tas (förinställt värde) #31#0# 
75) Alltid när larmad och med rörelsedetektering #31#1# 
76) Av (rörelsedetektering stängs av) #31#2# 

DIVERSE 
77) Språk - LOKALT (svenska) #127#0# 
78) Språk - engelska #127#1# 
79) Statusrapport #07# 
80) Statusrapport (Gäst) #07#Lösen# 
81) Kommandolista kort via SMS #09# 
82) Kommandolista kort via SMS (Gäst) #09#Lösen# 
83) Snabbguide via MMS #09#1# 
84) Snabbguide via MMS (Gäst) #09#Lösen#1# 
85) Fjärrkontroller - ta bort alla #111# 
86) Återställ YOYOCam till fabriksinställningar #08#Lösen# 

DAGAR VID SCHEMALÄGGNING 
87) 0 - sön, 1 - mån, 2 - tis, 3 - ons, 4 - tor, 5 - fre, 6 - lör, 7 - dagligen, 8 - mån-fre, 9 - lör-sön 
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