Hunter ALPHA och OMEGA 4G Åtelkamera

Snabbstart
Svenska

Steg 1 – Lägg till kameran till app-kontot

1. L
 adda ned och installera gratis-APPen
på din telefon genom att skanna QRkoden till höger eller genom att söka
”HunterCam” i App Store / Google Play.

2. Använd en giltig e-postadress för att registrera dig, aktivera sedan kontot
genom det e-postmeddelande du får från trailcam@wuyuantech.net och
logga in.
Observera! Aktiveringsmailet kan hamna bland dina spam-mail.
Observera! Vissa telefoner gör automatiskt mellanslag efter ord.
3. Installera antenner, SD-kort (upp till 32 GB) och 8 / 12 st AA batterier.
Observera! SD-kort och batterier är ej inkluderade.
Observera! Kameran är installerad med Hunter-SIM.
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4. Skjut strömbrytaren till
“SETUP” och vänta cirka
30 sekunder. Gå sedan till
“Menu>Övrigt>QR-kod”
för att få kamerans unika
QR-kod.
5. Klicka “Lägg till
kamera>Nästa”
i APP-en, skanna
kamerans QRkod, namnge och
lokalisera kameran för att lägga
till kameran till
ditt APP-konto.

För Hunter SIM-användare, följ steg 2.1
För SIM-kort av andra märken, följ steg 2.2
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Steg 2.1 – Välj dataplan (bara för Hunter SIM-användare)

1. Gå till sidan Kameror i APPen. Tryck sedan på ikonen
för att gå till sidan
Inställningar. Klicka på ”Aktivera SIM-kortet” för att välja dataplan. Välj
fyll på konto för att köpa Mynt
som används för molnlagring och dataöverföring. Ett gratis Mynt ingår i varje ny kamera. För detaljerad information om köp av Mynt se sidan 7 i denna snabbstartguide. Du kan köpa direkt
från APPen eller från webbplatsen https://pay.wuyuantech.com/WuYuan. Om du köper direkt från APPen klicka på ”Fyll på”.
Observera! Du kommer att få ett bekräftelsemail på köpet via e-post.
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2. Klicka på “Aktivera SIM-kort” i APPen, och välj dataplan efter behov.
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Steg 2.2 – Skaffa krediter (SIM-kort av andra märken)

1. A
 lla nya kameror levereras med 1 Mynt
som kan
växlas till 1000 fria Krediter. Krediter används för
betalning av molnlagring för användare av SIMkort med annat märke än HunterSIM. Du gör detta i
APP>Konto.
2. Klicka ”Lägg till Krediter” för att växla Mynt till
Krediter. 1 Mynt = 1000 Krediter.
3. Kameran kommer automatiskt att koppla upp sig
mot 4G-nätet när SIM-kortet är installerat.
Observera! SIM-kortet måste vara laddat med surf.
Om “SIM automatchning misslyckades…” kommer upp på skärmen,
gå till “SETUP>MENU>Kam>4G-inställningar>Manuell” och fyll i din
SIM-kort-operators APN, användarnamn och lösenord.
Observera! Det är inte alltid nödvändigt att fylla i användarnamn och lösenord för APN, men vissa operatörer kräver lösenord för att få tillgång till deras
4G-nätverk. Vid tveksamheter fråga din mobiloperatör.
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Steg 3 – Börja använda kameran

1. S
 täng av kameran och skjut sedan strömbrytaren till ”SETUP” och vänta
ca 30 sekunder till 4G-stapler syns i skärmen.
2. Tryck ”OK” för att ta en bild och vänta ca 30 sekunder. Fotot ska skickas till
din APP.
3. Skjut strömbrytaren till ”ON”, kamera-indikatorlampan kommer blinka
fem gånger innan kameran sätts i arbetsläge.

Testa och börja använd kameran!
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Betalning lagring Hunter Cloud kamera
SIM-kort
1. Du kan använda eget SIM-kort eller
Hunter-SIM (rekommenderat).

Köpa mynt och krediter
Du köper Mynt och Krediter antingen direkt
i HunterCAM-appen eller från webbsidan:
https://pay.wuyuantech.com/WuYuan/

2. Med eget SIM-kort betalar du för
moln-lagring med Krediter (bilderna
sparas i molnet i 30 dagar).
3. Med Hunter-SIM väljer du en månatlig
dataplan och betalar med Mynt. I din
månadsbetalning ingår både molnlagring och data för att kameran ska
skicka bilder, (bilderna sparas i molnet
i 6 månader).

Betalning i app
Dm du har iPhone köper du Mynt via Apple
och om du har Android med kreditkort via
Stripe eller PayPal.

Mynt och krediter
Mynt fungerar som valuta att betala med i
HunterCAM-Appen. Minsta köp är 10 Mynt.

Betalning via webbsidan
Gå in på Wuyantech webbsida med QRkoden ovan eller URL. lnloggningsuppgifter är samma som i HunterCAM-appen.
Betala med kreditkort via Stripe eller
PayPal.

1 Kredit = 1 bild (Miniatyrbild)
1 Mynt

= 1000 krediter

För ungefärlig dataåtgång besök
www.hunterworld.se
Pris för mynt och krediter
Antal mynt

Website
Köp i app
stripe/paypal Danmark

Köp i app
Finland

Köp i app
Tyskland

Köp i app
Norge

Köp i app
Sverige

Apple iOS

10 Mynt

EUR 10,00

DKK 119

EUR 14,99

EUR 14,99

NOK 149

SEK 169

Android

10 Mynt

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 10,00
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