Snoos Indoor Cam
Nu kan du holde øje med lige præcis det du har
lyst til – uanset hvor i verden, du er, bare du har din
smartphone ved hånden.
Snoos bruger din smartphone som dit ekstra øje
inden for internettets rækkevidde, og det giver dig
uendelige muligheder.
•
•
•
•

•

Du er jo nysgerrig,
er du ikke?

Hvad sker der i sommerhuset når du ikke er der?
Hvem spiser alle kirsebærerne?
Hvorfor er køleskabet næsten altid tomt?
Hvem har taget din parkeringsplads?

Intet går din næse forbi,
Snoos dig til en helt ny
verden af sjove
muligheder
•

Snoos bruger din Smartphone som fjernbetjening
med internettets rækkevidde

Ingen besværlig opsætning,– Snoos har lavet
arbejdet for dig.
Ingen abonnement..

Download Snoos Cam app til Android eller IOS
Snoos Netværks Kamera indeholder, udover kameraet, et beslag til montage samt nødvendige ledninger.

Snoos har indtil videre tre produkter:
• Snoos App Alarm
et komplet alarm system til dit hus
• Snoos Power Plug
en fjernbetjent stik kontakt.
• Snoos Indoor Camera
et fjernbetjent indendørs kamera
Fælles for alle tre er at de bruger din
smartphone som kontrol panel.

Snoos Indoor Camera fungerer på både PC og MAC
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Og det er så surt at gå glip af noget!
Spørgsmålet: “Hvem har….?”
– ja, det har du nu svaret på!
Hold øje med lige præcis det du vil
– uanset hvor i verden du er, bare du
har din smartphone ved hånden.
Intet går din næse forbi, snoos til en
helt ny verden af sjove muligheder.

Snoos Power Plug
start kit
Det kan Snoos Power Plug:
Tænd og sluk for dine kontakter derhjemme. Brug din
smartphone eller lad snoos timeren gøre det for dig.

Hvad skal jeg bruge?
En online internet router med en ledig LAN port, og
din smartphone.
Med Snoos Power Plug Start Kit kan du tænde og slukke for hvad som helst i hjemmet - uanset hvor i verden,
du er, bare du har din smartphone ved hånden.
Og det er legende let med Snoos Plug app’en.
Snoos bruger din smartphone som fjernbetjening og
internettet som rækkevidde, så kaffen er klar, præcis
når du er.
Lyset er tændt, når du kommer hjem, og du bliver
endelig chef for tv’et.
Tag styringen på den sjove måde, kun din fantasi
sætter grænser.

Intet abonnement
Gratis App
Søg og download
Snoos plug i appstore eller google
play
Opdag en helt ny
verden af sjove
gadgets.
Snoos Power Plug
Start Kit indeholder
en SIB enhed, en
Snoos Power Plug
og ledninger.

Snoos Power Plug

Snoos power Plug
Du kan have op til tre Snoos Power Plugs pr. SIB.
Vær opmærksom på, at Snoos Power Plug ikke virker
uden SIB
Har du brug for flere Snoos Power Plugs end 3 anskaffer du bare et mere Snoos Power Plug Start Kit.

Hvordan?
Snoos Power Plug er en fjernbetjent stik kontakt med
jord ben til brug indendørs i boligen.
Din Smartphone er i kontakt med en Snoos Cloud
server som har kontakt til din SIB som er sat til din
Router. SIB´en er i kontakt
med din Power Plug.
Du oplever det som om din
Smartphone er i direkte
kontakt med din Power Plug.
Del dine stikkontakter med
resten af familien,
- download og kør
Snoos Plug appen på deres
smartphone.
appen finder selv din(e)
SIB, eller indtast nummeret
bagpå boksen samt
fjernadgangskoden fra din
smartphone.

Hvor langt rækker den –
Power pluggen?
Adgangen til din SIB fra din smartphone er verdens
omspændende.
Afstanden mellem SIB og Snoos Power Plug vil under
normale forhold dække et hus på omkring 170 – 250
kvm. Op til 100 m i fri luft.
Eksempler på brug af Snoos Power Plug
Sæt timeren og lad Snoos om at tænde og slukke
dine kontakter.

Snoos App Alarm
Start Kit
indeholder alt du behøver for at komme igang.

Intet abonnement
Gratis App
Søg og download Snoos Alarm til Android og
IOS I app store og på google play.

Cloud baseret
Brug din smartphone og bliv opdateret direkte
på skærmen når alarmen kobles til og fra.
Og af hvem.
Log andre (konen og børnene) smartphone
brugere på systemet.

Sådan gør du:
•
•

Download Snoos Alarm Appen
Log på med ID nummeret bag på SIA enheden
ved hjælp af den pinkode du har valgt.

Hvem får alarmen?
Alle smartphone brugere tilkoblet dit anlæg får
automatisk pushbesked og alarm.
Tilføj alarm-modtagere fra din smartphone.
			
Du bestemmer hvem.
			
Smartphone-brugere 		
				
bliver automatisk
				
alarmeret.

Bevægelsessensor
Dør-kontakt
Fjernbetjening

