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FAQ  Equine Eye 
 
 
Hvordan fungerer Equine Eye?  

Equine Eye er et 140 graders high definition-kamera, der er helt trådløst, og en fuld opladning (via 

den medfølgende USB-ledning) giver mere end 8 timers batterilevetid. 

 

Den live streamer video til din mobiltelefon via en intuitiv App. Installationsprocessen tager kun et 

par minutter, og derfra er den problemfri at bruge. 

 
Hvordan monterer jeg Equine Eye? 

Den lille holder skal klistres på trailerens loft, vælg helst en glat overflade for den bedste 

klisterevne. Er loftet ikke helt glat skal der måske lidt mere tape til, eller vælg et andet sted i 

traileren, for eks vinduet eller måske gitteret foran vinduerne. Selve kameraet er magnetisk og 

kan dermed også monteres direkte på noget der er metal. Husk altid at tjekke om holderen 

sidder godt fast før du kører en tur med traileren. Vejromstændigheder (meget fugtigt eller 

meget varmt for eks) kan påvirke klisterevnen. Sørg altid for at forarbejde det sted du vil klistre 

holderen på: rens af med et egnet produkt, lad det tørre helt, og gør det helst under de mest 

optimale betingelser (ikke for koldt, for varmt eller vådt). 

 

Tip: Er det materiale du vil klistre på ikke helt glat, kan man med fordel brug det lidt tykkere bil-

montage tape (dobbeltsidet), som er stærkere og bedre på ikke-glat overflade. For optimal 

montering og optimal klisterevne følges brugsanvisningen af det brugte tape (tit skal man rense 

med sprit, lade det tørre, og helst montere det i optimale omstændigheder (luft- og 

materialetemperatur).  

 
Hvad følger med kameraet? 

I æsken finder du: 

• Equine Eye batteridrevet kamera 

• Holder til at montere til din trailer 

• Holder til din mobiltelefon 

• Opladerkabel 

• Brugervejledning på Engelsk (dansk brugervejledning kan du downloade fra Equinics’ 

webshop) 

 
Hvilke funktioner har kameraet? 

Equine Eye-kameraet leveres med en række smarte funktioner, herunder: 

• Op til 8 timers batterilevetid 

• 2 min installation 

• Live video 

• Links til din mobiltelefon 

• Let at installere app 

• To-Vejs lyd 

• Nattesyn 

• Magnetisk forbindelse 

• Rækkevidde på 50+ meter 

• 1 års garanti 
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Hvorfor siger du 'op til' 8 timers batterilevetid? 

Det er fordi der er en række faktorer der kan påvirke batteriets levetid. For eks. den mængde 

aktivitet kameraet behandler (dvs. bevægelsesmængde), afstanden kameraet skal sender fra til 

din mobiltelefon, samt temperaturen. Kameraerne er testet til +8 timer under de bedste forhold. 

 
Jeg har glemt adgangskoden til mit kamera - hvad skal jeg gøre? 

Du skal blot nulstille din enhed ved at trykke på 'optag'-knappen i 8 sekunder. Kameraet skal være 

tændt, når du gør dette. Når du nulstiller enheden, skal du på ny konfigurere og parre kameraet 

med din telefon. 

 

For at ændre dit kodeord til enhver tid skal du blot gå ind i indstillingerne og vælge 

'brugerindstilling'. 

 
Kan jeg bruge min telefon på samme tid som kameraet? 

Når du har forbindelse til kameraet, vil du være i stand til at foretage og modtage opkald, men din 

evne til at bruge internettet bliver bremset. 

 
Kan jeg bruge Equine Eye som bakkamera? 

Ja, den er magnetisk, så den kan let løsnes fra holderen og placeres på bagsiden af din bil til brug 

som bakkamera. 

 
Kan jeg bruge Equine Eye som et stabilt eller hjemmekamera? 

Enheden kan også tilsluttes routerbaseret internet til brug i hjemmet, stalden og andre steder. 

Gå blot ind i kameraindstillingerne og vælg 'wifi-indstilling'. Herfra kan du vælge dit wifi-netværk og 

indtaste adgangskoden. 

 
Kan jeg bruge Equine Eye som et fast kamera uden wifi? 

Kameraet opretter et hotspot, som din telefon kan oprette forbindelse til, og den uafbrudte 

afstand er ca. 50 m. Når du tilføjer infrastruktur (som vægge), som forbindelsen skal 

transmitteres gennem, mindskes denne afstand. Men hvis dit hus ligger tæt på stalden, kan 

Equine Eye bruges som et fast kamera! 

 
Er kameraet certificeret? 

Ja, kameraet er certificeret til Australien, New Zealand, europæiske og amerikanske 

sikkerhedsstandarder. 

 

         

 


