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INTRODUCTIE
Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Luvion Supreme Connect WiFiBridge. Vanaf nu kunt u uw baby horen én
zien, waar en wanneer u maar wilt, alleen of met anderen. Zorg ervoor dat u altijd uw originele aankoopbewijs
bewaart. Voor garantiegevallen zal u altijd gevraagd worden om een kopie van uw aankoopbewijs te tonen. Voor
garantiegevallen kunt u contact opnemen met uw Luvion dealer, of met de Luvion Klantenservice. Meer informatie
kunt u vinden op www.luvion.nl.
Deze handleiding verzorgt alle nodige informatie om veilig en met plezier gebruik te kunnen
maken van deze Luvion Supreme Connect Bridge. Voordat u de bridge in gebruik neemt adviseren wij u deze
handleiding aandachtig door te lezen. Wij vragen uw extra aandacht voor de veiligheidsinstructies.

LUVION
Delft, The Netherlands
www. luvion.com
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
-

Houd kleine onderdelen weg van kinderen.
Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
Een babyfoon is geen vervanging van ouderlijk toezicht.
Gebruik alleen de oorspronkelijk meegeleverde adapters.
Gebruik de producten niet in een vochtige omgeving of nabij water.
Zorg dat de unit en het snoer van de adapter altijd minimaal 1,5 meter van de baby verwijderd zijn.
Gebruik de bridge bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C
Demonteer nooit zelf het product. Dit dient door gekwalificeerd personeel te
gebeuren

INHOUD VAN DIT PAKKET
De Supreme Connect Bridge bevat de volgende onderdelen:
- 1 x WiFi Oplaad Bridge
- 1 x Ethernet kabel

Controleer of in uw pakket alle onderdelen aanwezig zijn.
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OVERZICHT BRIDGE
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Connector voor de Supreme Connect monitor. Plaats
hier uw monitor om gebruik te maken van de Wi-Fi
mogelijkheden naar uw smartphone of tablet en om de
monitor op te laden.
Service Switch. Zorg dat deze switch altijd op de
‘INTERNET’ stand staat.
Ethernetpoort. Aansluiting voor de ethernetkabel, wordt
gebruikt voor de installatie met uw WiFi-router.
Power-aansluiting voor de Luvion adapter (DC 5V)
Resetknop, druk deze knop 5 seconden lang in om de
WiFi Bridge volledig te resetten in het geval dat u uw
wachtwoord vergeten bent. Let op: na een reset moet
de WiFi Bridge weer geïnstalleerd worden via een
ethernetkabel met uw WiFi-router.
QR Code, scan deze tijdens de WiFi installatie.
Unique Identification Digit (UID). Indien uw smartphone
of tablet geen QR code kan registreren dan kunt u deze
unieke code handmatig invoeren.
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ONDERSTEUNDE MOBIELE PLATFORMEN
De Luvion app ondersteunt de volgende platformen:
iPhone/iPad iOS 5.1 en hoger
Android 2.2 en hoger
LET OP: Luvion adviseert een minimum internet uploadsnelheid van 512 Kbps (0,5 Mbps upstream). Voor
een optimale performance wordt tenminste 1 Mbps uploadsnelheid sterk aangeraden.

LET OP: Er kunnen maximaal 3 gebruikers tegelijk verbonden zijn aan de WiFi bridge.

LUVION

Premium Baby products

5

BELANGRIJK OM TE WETEN
Wanneer niemand verbonden is met de monitor via een telefoon of tablet kunt u alle functies van de
Supreme Connect gebruiken op de volgende na:
- De monitor mag niet worden uitgezet, anders is het niet mogelijk om op afstand verbinding te maken.
- AV-output naar een televisie is niet mogelijk.
Als iemand op afstand verbonden is met de WiFi bridge is het niet mogelijk om de knoppen of menu’s te
gebruiken op de ouder unit van de Supreme Connect.
Het icoon
verschijnt op de het beeld van de ouder unit zodra iemand op afstand verbonden is
met de Supreme Connect.
Opnames maken - Wanneer u automatisch, ingepland of handmatig video-opnames aan het maken bent
en iemand maakt op afstand verbinding met de Supreme Connect, dan zal de opname automatisch gestaakt
worden.
Cam knop - Druk op de Cam knop om tussen verschillende aangesloten camera’s te wisselen. De
kanlaalindicator geeft aan welke camera in beeld is.
Wanneer u een smartphone of tablet gebruikt om verbinding te maken met de Supreme Connect kunt u
foto’s maken met het
icoon.

AAN DE SLAG
1. Verbind de bijgeleverde adapter met de Wifi Bridge.

2. Verbind de bijgeleverde ethernet kabel met uw router. Controleer of de switch op de achterkant van de
bridge op INTERNET staat. DIRECT mode is alleen voor servicegevallen.

6

3. Plaats de monitor op de Wifi Bridge zoals onder aangegeven. De monitor zal tevens opgeladen worden
(ongeveer 5 uur voor een volle lading).

Download de Luvion app op uw smartphone of tablet via uw app store (iOS App Store of Android’s Google
Play Store).

IPHONE/IPAD ETHERNET SETUP

1

Doorloop hoofdstuk ‘Aan de Slag’ en start vervolgens de Luvion App

2

Ga naar ‘Add Device’- Om vervolgens verbinding te maken met uw Supreme Connect heeft u de
volgende opties:

Optie A: Druk op de ‘QRCode’ -knop en scan de QR code (het
met blokjes gevulde vierkant) op de zijkant van uw WiFi Bridge
(zie afbeelding beneden).
Optie B: Handmatig de ‘UID’ code invullen. Deze unieke identiteitscode is te vinden op de zijkant van uw WiFi
Bridge (zie afbeelding beneden)
Optie C: Als uw telefoon of tablet aan hetzelfde WiFi netwerk is aangesloten als de WiFi Bridge, dan
kunt u ook gebruik maken van automatische detectie. U zult dan de UID-code op uw telefoon of
tablet zien, druk op deze code om verder te gaan.

LUVION
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Voer een naam in voor uw Supreme Connect. Voer
vervolgens het standaard wachtwoord ‘000000’ in
(zes keer nul).

4

Druk vervolgens op ‘Save’.

5

Indien de stappen correct zijn doorgenomen zult
u nu uw aangesloten Supreme Connect in uw
‘Device List’ staan als ‘Online’ aangegeven.

De Luvion app zal nu verbinden met uw Supreme
Connect and de videostream van de camera tonen.

Let op dat de WiFi bridge altijd is verbonden met de router.

7
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GEBRUIK LIVE VIEW
Het beeld van LiveView kan zowel
horizontaal als verticaal (landscape en
portrait modus) worden gegeven, zoals
hier rechts. Let op, de besturing zoals hier
naast afgebeeld is alleen te zien portrait
mode (verticale stand).

INZOOMEN IN LIVE VIEW
Met Live View kunt u de Supreme Connect
camera bewegen of in- /uitzoomen.
Dit wordt gedaan met de zgn. standaard
‘gestures’ van uw smartphone. Onderaan
ziet u een kleine uitleg van deze gestures

Inzoomen: zet uw duim en wijsvinger op
het scherm en beweeg ze van elkaar af
om in te zoomen. Let op, wanneer u het
beeld heeft ingezoomd kunt u de camera
niet vrij bewegen. Zoom volledig uit om
uw Supreme Connect camera weer te
bewegen.

Uitzoomen: Zet uw duim en wijsvinger op
het scherm en beweeg ze naar elkaar toe
om weer uit te zomen.

Navigeren: De Supreme Connect camera
geeft u de mogelijkheid om rond te kijken
in de kamer. Raak het scherm aan met
uw wijsvinger en schuif het beeld in de
gewenste richting. Houdt rekening met
een kleine vertraging tussen het draaien
van de camera en uw bewegingen.

LUVION
BEKIJKEN EN DELEN VAN FOTO’S
U kunt foto’s nemen en delen met uw
Supreme Connect door op het
icoon te drukken.
Om foto’s te bekijken kunt u in de LiveView
op het landschapsicoon drukken.

Vervolgens kunt u binnen uw galerij op een
foto drukken om hem te vergroten. Om
vervolgens deze foto te delen kunt u op het
icoon rechtsboven drukken.

Vervolgens kunt u kiezen om de foto te
verwijderen (‘Delete Photo’), te e-mailen
(‘E-mail Photo’) of te bewaren (‘Save Photo’)
in de normale fotogalerij van uw telefoon.

Premium Baby products
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VERANDEREN VAN BRIDGE WACHTWOORD
Het standaardwachtwoord van uw Supreme Connect Bridge is ‘000000’ (zes keer nul). Luvion raadt u aan om
dit wachtwoord na het opzetten te veranderen zodat uw camera optimaal afgeschermd is voor anderen.
Om het wachtwoord te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

1

Open de Device List in de Luvion app.
Druk eerst op ‘terug’ als Live View nog actief is.

2

Druk op ‘
‘ naast de naam van uw Supreme
Connect bridge om bij de instellingen te komen
waarmee het wachtwoord veranderd kan worden.

3

Druk op ‘Advanced Setting’

4

Druk vervolgens op ‘Change Password’

5

U bevindt zich nu in het menu ‘Change Password’’ .
voer hier bovenaan uw oude wachtwoord in (bv
‘000000’) en daaronder het nieuwe wachtwoord.
In het 3e tekstvak wordt u gevraagd nogmaal
het nieuwe wachtwoord in te voeren ter controle.
Schrijf eventueel hier uw wachtwoord op ter
herinnering:

6

Bevestig door op OK te drukken. Druk 2 keer op
om terug te gaan naar de Device List.

7

Maak opnieuw verbinding met de Bridge en
gebruik uw nieuwe wachtwoord.

Mocht u het wachtwoord van uw bridge vergeten,
houd dan 5 seconden lang de resetknop in, te vinden
op uw bridge. Het wachtwoord zal dan terug worden
gezet op ‘000000’ (zes keer nul)

LUVION
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VERANDEREN VAN VIDEOKWALITEIT
De videokwaliteit kan veranderd worden om zo rekening te houden met langzamere internet connecties.
Wij raden aan om the video kwaliteit te veranderen als u merkt dat beelden in vertraging of met stotteringen
binnenkomen.
Om de kwaliteit te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

1

Open de Device List in de Luvion app.
Druk eerst op terug als u nog in Live View zit.

2

Druk op ‘
‘ naast het camerabeeld om bij de
instellingen te komen waarmee het wachtwoord
veranderd kan worden.

3

Druk op ‘Advanced Setting’

4

Druk vervolgens op ‘Video Quality’

5

U bevindt zich nu in het menu ‘Video Quality’ .
Kies hier uw voorkeur.

6

Druk 2 keer op
de Device List.

om terug te gaan naar

12
ANDROID ETHERNET SETUP

1

Start de Luvion App

2

Druk op ‘Click here to add device’

3

U heeft vervolgens 3 opties om de Unique
Identification (UID) code in te voeren:
A: Scan de QR code op de zijkant van uw Bridge.
Indien u nog geen applicatie heeft die deze kan
scannen kunt u deze gratis downloaden via
Google Play.
B: Als uw smartphone of tablet zich op hetzelfde
netwerk bevindt als de bridge, dan zal deze optie
de UID van de bridge herkennen.
C: U kunt er ook voor kiezen om handmatig de
UID van uw bridge invoeren, te vinden op de
zijkant van de bridge.

Indien u stap 3 juist heeft doorlopen kunt u nu
het standaard wachtwoord ‘000000’ (zes keer
nul) invoeren en eventueel een naam geven aan
uw Supreme Connect om hem zo op het netwerk terug
te vinden. Druk vervolgens op ‘OK’ .
4

LUVION
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De Bridge zal nu verschijnen in uw Device List,
gemarkeerd als ‘Online’.
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GEBRUIK LIVE VIEW ANDROID
Het beeld van LiveView kan zowel
horizontaal als verticaal (landscape en
portrait modus) worden gegeven, zoals hier
rechts.

INZOOMEN IN LIVE VIEW
Met Live View kunt u de Supreme Connect
camera bewegen of in- /uitzoomen.
Dit wordt gedaan met de zgn. standaard
‘gestures’ van uw smartphone. Hieronder
ziet u een kleine uitleg van deze gestures

Inzoomen: zet uw duim en wijsvinger op
het scherm en beweeg ze van elkaar af
om in te zoomen. Let op, wanneer u het
beeld heeft ingezoomd kunt u de camera
niet vrij bewegen. Zoom volledig uit om
uw Supreme Connect camera weer te
bewegen.

Uitzoomen: Zet uw duim en wijsvinger op
het scherm en beweeg ze naar elkaar toe
om weer uit te zomen.

Navigeren: De Supreme Connect camera
geeft u de mogelijkheid om rond te kijken
in de kamer. Raak het scherm aan met
uw wijsvinger en schuif het beeld nin de
gewenste richting. Houd rekening met een
kleine vertraging tussen het draaien van de
camera en uw bewegingen.

LUVION
BEKIJKEN EN DELEN VAN FOTO’S
U kunt foto’s nemen en delen met uw
Supreme Connect door op het
icoon te drukken.
Foto’s worden bewaard in .jpg formaat. Ze
worden in uw Android smartphone of tablet
opgeslagen in de map /DCIM/Luvion.

Foto’s bekijken:
Om foto’s te bekijken kunt u in de LiveView
op het landschapsicoon
drukken.
U ziet nu een galerij van foto’s. Druk op een
foto om hem te vergroten en te bekijken.
Vervolgens kunt u kiezen om de foto te
verwijderen of te delen door op het ‘opties’icoon te drukken.

Selecteer vervolgens de applicatie waarmee
u de foto wilt delen.

Premium Baby products
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HET VERANDEREN WACHTWOORD BRIDGE
Het standaard wachtwoord van uw Supreme Connect Bridge is ‘000000’ (zes keer nul). Luvion raadt u aan om
dit wachtwoord na het opzetten te veranderen zodat uw camera goed afgeschermd is voor anderen.
Om het wachtwoord te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

1

Open de Device List in de Luvion app.
Druk eerst op terug als u nog in Live View zit.

2

Druk op ‘
‘ naast de bridge om bij de
instellingen te komen waarmee het wachtwoord
veranderd kan worden.

3

Druk op ‘Edit Device’

4

Druk vervolgens op ‘Advanced Setting’

5

Kies in dit menu voor ‘Change Password’’
voer hier bovenaan uw oude wachtwoord in (bv
‘000000’) en daaronder het nieuwe wachtwoord.
In het 3e tekstvak wordt u gevraagd nogmaals
het nieuwe wachtwoord in te voeren ter
bevestiging.

6

7

Schrijf eventueel hier uw wachtwoord op ter
herinnering:
__________________________
Bevestig en ga terug naar de ‘Device List’ door 2
keer op ‘OK’ te drukken.

Maak opnieuw verbinding met de Bridge en
gebruik uw nieuwe wachtwoord.

Mocht u het wachtwoord van uw bridge vergeten,
houd dan 5 seconden lang de resetknop in, te vinden
op uw bridge. Het wachtwoord zal dan terug worden
gezet op ‘000000’ (zes keer nul)

LUVION
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VERANDEREN VAN VIDEOKWALITEIT
De videokwaliteit kan veranderd worden om zo rekening te houden met langzamere internet connecties.
Wij raden aan om de videokwaliteit te veranderen als u merkt dat beelden in vertraging of met stotteringen
binnenkomen.
Om de kwaliteit te veranderen kunt u de volgende stappen volgen:

1

Open de Device List in de Luvion app.
Druk eerst op terug als Live View nog actief is.

2

Druk op ‘
‘ naast de naam van de bridge
om bij de instellingen te komen waarmee het
wachtwoord veranderd kan worden.

3

Druk op ‘Edit Device’

4

Ga naar ‘Advanced’

5

Druk vervolgens op ‘Video Quality’ en selecteer
een hogere of lagere kwaliteit.

6

Druk op ‘OK’ om terug te gaan naar de Device List.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische Specificaties
Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

Wi-Fi-encryptie

WEP / WPA / WPA2/ WPA2 PSK

Wi-Fi-frequency

2.4GHz

Ethernet

10 / 100 M Ethernet port

DHCP

DHCP Client / Server

Mobile Apps

iOS (5.1+) / Android (2.2+)

Adapter

5V DC 1.5A

Gebruikstemperatuur

0 - 40 C / 32 - 104 F

PROBLEEM EN OPLOSSING
Probleem

Oplossing

Ik kan geen verbinding maken met de Wi-Fi
Bridge via mijn smartphone of tablet.

•
•
•
•

Controleer of de ouder unit van de Supreme
Connect aangesloten is op de Wi-Fi Bridge.
Controleer of de bridge aangesloten is op
het lichtnet met de bijgeleverde power
adapter.
De ethernetkabel is niet aangesloten of
u heeft de bridge nog niet Wi-Fi klaar
gemaakt voor gebruik. Zie hoofdstuk Wi-Fi
setup.
Controleer of de switch aan de achterkant
van de bridge op ‘INTERNET’ staat. ‘DIRECT’
is alleen te gebruiken voor service gevallen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

•

Druk 5 sec. lang de reset knop in, te vinden
aan de achterkant van de WiFi-bridge. het
wachtwoord zal nu terug gaan naar ‘000000’
(zes keer nul)

Wi-Fi verbinding van de Supreme Connect met
mijn netwerk mislukt

•

Controleer het wachtwoord van uw Wi-Fi
Netwerk.
Controleer of de bridge in bereik is van uw
Wi-Fi Router.
Verwijder alle spaties in uw Wi-Fi Netwerk
naam (SSID).

•
•
De besturing is verdwenen in Live View

•

De besturing is alleen aanwezig in de
verticale stand (Portrait Mode) van uw
smartphone of tablet.

LUVION
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INTRODUCTION
Thank you for purchasing the Luvion Supreme Connect Wifi Bridge. Now you can see and hear your baby or even
more babies through your tablet or smartphone. Please retain your original dated sales receipt for your administration. For service and warranty issues you will always be asked for a copy of the receipt. For warranty issues you can
contact your Luvion dealer or your local Luvion distributor. More information can be found on www.luvion.com.
This user manual provides you with all information necessary for a safe and easy use of this baby monitor. Before
using the Luvion Supreme Connect Wifi Bridge we ask you to thoroughly read this user manual. We ask for your
special attention for the safety instructions.

LUVION
Delft, The Netherlands
www. luvion.com
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SAFETY INSTRUCTIONS
-

Keep small parts away from children.
This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
This product is not intended as a substitute for adult supervision.
Only use the original supplied power chargers.
Do not use this product within humid conditions or nearby water.
Only use the product between 10°C en 35°C.
Always keep the cords of the power adapters at least 1 meter away from the baby.
Do not attempt to open the product. This should be done by qualified personnel.

CONTENTS OF PACKAGE
- 1 x WiFi charging Bridge
- 1 x Ethernet cable

Please check whether the package is complete.
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OVERVIEW BRIDGE
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Connector for the Supreme Connect monitor. Place
your monitor on this connector to charge and enable
the wi-fi capabilities of your Supreme Connect.
Service Switch. Please make sure the switch is reading
‘INTERNET’. The ‘DIRECT’ mode is for service purposes
only.
Ethernet port. Connector for the ethernet cable.
Power Connector for the included Luvion adapter (5V)
Reset button, hold this button for 5 seconds in case
you’ve changed and lost the password of your WiFi
Bridge. Please be advised that after a reset, the WiFi
Bridge requires a full reinstallation to your WiFi Router.
QR Code, to be scanned during install.
UID, in case the QR code does not work during the
installation, this unique code can be entered manually.

1

2

COMPATIBLE MOBILE PLATFORMS
The Luvion app supports the following platforms:
iPhone/iPad iOS 5.1 and above
Android 2.2 and above
NOTE: Luvion recommends a minimum upload speed of 512Kbps
An upload speed of 1Mbps or higher is recommended for best performance.

NOTE : Up to 3 users can be connected to the bridge at the same time.

3

4

5

6

7

LUVION
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IMPORTANT TO KNOW
When no one is connected using a smartphone/tablet, you may use all monitor functions except:
• The handheld monitor cannot be turned off.
• AV output to a TV is disabled.

When someone is connected to the cameras using a smartphone or tablet, you will not be able to use the
buttons or menus on the handheld monitor.
The icon
appears on the handheld monitor when someone is connected using the Luvion app.
If Recording is in progress when someone connects remotely, the recording will be stopped and it
does not resume when they disconnect.
While viewing on a smartphone or tablet, you may press
if you wish to record an event.

to take a snapshot with the device’s camera

GETTING STARTED
1. Connect the bridge power adapter to the bridge. Connect the other end to a power outlet.

2. Connect the bridge to your router using an Ethernet cable (included). Please check whether the Service
Switch reads ‘INTERNET’. The ‘DIRECT’ mode is only intended for service purposes.

24

3. Place the monitor onto the power/network connector on the bridge. Use the stand-up guides to help place
the monitor. The monitor will charge when connected to the bridge. It takes 5 hours to fully charge a battery.

On your smartphone or tablet, download our Luvion App for free from the App Store (iPhone®/iPad®) or the
Google Play Store (Android™).

IPHONE/IPAD ETHERNET SETUP

1

Complete chapter ‘Getting Started’ and launch the Luvion App.

2

Go to ‘Add Device’- Enter the UID code for the bridge in
one of the following ways:

Option A: Tap QRCode and scan the QR code (the black and
white square found on the side of the bridge).
Option B: Tap Add and manually enter the UID printed below
the QR code on the side of the bridge. You may need to do this
if your device does not have a camera (for example, 1st generation iPads).
Option C: If your device is on the same network as
the bridge, it will detect the bridge UID. Tap the UID to
enter.

LUVION
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Enter a name for your Supreme Connect. Enter
the default password ‘000000’ (six times zero). Tap
‘Save’.

4

Your Supreme Connect Bridge should now show
up in the ‘Device List’ with an ‘Online’ indication.

5

The app will connect to your monitor and stream
live video from your cameras.

To connect the bridge to your Wi-Fi network, see below.

NOTE: The WiFi Bridge should always be connected with the router.
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USING LIVE VIEW (IPHONE/IPAD)
You can view your camera in either portrait
or landscape mode.

NOTE: The controls above are only shown
in portrait mode.

ZOOMING IN LIVE VIEW
With Live View you may control the camera,
allowing you to look around and zoom in/
out. This is done with the standard ‘gestures’
of your phone Please look below for a short
explanation.

Zooming in: Pinch and make an outward
moving gesture with the index finger
and the thumb. NOTE: You cannot move
around freely with the camera when the
cam view is zoomed in. Please zoom out
completely to regain control over the
movements of the camera.
Zooming out: Place your thumb and index
finger on the screen and make an inward,
pinching motion to zoom out.
Navigation: When zoomed in with Live
View, press and drag to move the zoom
area. When zoomed all the way out, press
and drag to control the camera. Please
note that there might be a slight delay in
movement when controlling the camera.

LUVION
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VIEWING AND SHARING SNAPSHOTS
You can take snapshots of live video from
your cameras by pressing
You can view or share
snapshots using the app.

To view your snapshot, tap the landscape
icon.

You are now viewing the photo gallery. To
open and share a snapshot, tap on it. To
E-mail, Delete or Save the photo in the iOS
gallery, press:

You have now the option to delete the
Photo (‘Delete Photo’), e-mail it (‘E-mail
Photo’) or to save it (‘Save Photo’) within the
iOS photo gallery.
NOTE: Your email settings must be configured to
share the snapshot using email. See the User Guide
for your iPhone®/iPad® for details.
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CHANGING THE BRIDGE PASSWORD
The default password is 000000 (Six times zero). It is recommended to create your own password to ensure
that no one may access your video.
To change the password:

1

Open the Device List screen in Luvion. Press ‘Back’
if you are currently connected to a camera.

2

Tap the ‘
‘ button next to the device, then
select ‘Advanced Setting’

3

Druk vervolgens op ‘Change Password’

4

You are now in the ‘Change Password’’ menu.

5

Enter the old password (eg ‘000000’), your new
password and your new password once more for
confirmation.

6

Confirm these new settings by tapping ‘OK’. Press
‘Back’ two times to return to the Device List.

7

Tap the Device to connect.

If you forget your password, press and hold the Reset
button on the bridge for 5 seconds, it will reset using
the default ‘000000’ password.
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CHANGING THE VIDEO QUALITY
The video quality can be increased for fast Internet connections or decreased to improve the
video performance. If the video is choppy or slow, it is recommended to reduce the video quality setting.

1

Open the Device List screen in the Luvion app.
Press ‘Back’ if you are currently connected to a
camera.

2

Tap the ‘
‘ button next to the device to go the
device settings.

3

Tap ‘Advanced Setting’

4

Select ‘Video Quality’

5

You are now in the ‘Video Quality’ menu.
Now you may select the desire video quality.

6

Tap ‘Back’ three times to return to the Device List.
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ANDROID ETHERNET SETUP

1

Start the Luvion App

2

Tap ‘Click here to add device’

3

Enter the UID code for the bridge in one of the following ways:
A. Tap Scan and scan the QR code on the
side of the bridge using your device’s camera. You
may be prompted to select the app that will be
used to scan the QR code. Select ‘Google’ and
press ‘Always to continue’.
B: If your device is on the same network as the
bridge, tap ‘Search’ to detect the bridge UID. Tap
the UID to enter.

C: Tap UID and manually enter the UID printed on
the side of the bridge. You may need to do this if your
device does not have a camera.

4

Enter the default password 000000 (six times
zero) and enter a name for your
monitor.

LUVION
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The bridge will show up in your Device List
with an ‘Online’ status, select your device to
connect. The app will now connect to your system
and stream live video from your cameras.
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USING LIVE VIEW ANDROID
You can view your camera in either portrait
or landscape mode.

ZOOMING IN LIVE VIEW
With Live View you may control the camera,
allowing you to look around and zoom in/
out. This is done with the standard ‘gestures’
of your phone Please look below for a short
explanation.

Zooming in: Pinch and make an outward
moving gesture with the index finger
and the thumb. NOTE: You cannot move
around freely with the camera when the
cam view is zoomed in. Please zoom out
completely to regain control over the
movements of the camera.

Zooming out: Place your thumb and index
finger on the screen and make an inward,
pinching motion to zoom out.

Navigation: When zoomed in with Live
View, press and drag to move the zoom
area. When zoomed all the way out, press
and drag to control the camera. Please
note that there might be a slight delay in
movement when controlling the camera.
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VIEWING AND SHARING SNAPSHOTS
You can take snapshots o f live video from
your cameras by pressing the cam Icon. You
can view or share snapshots .

Snapshots are saved in .jpg format. They are
saved to the /DCIM/Luvion folder on your
device’s memory.

To view snapshots:
In order to view snapshots, use the
landscape icon within Live
View to display the snapshot
gallery.
When you have entered the snapshot
gallery, you may tap a snapshot to view it
full screen.
Next, you may choose the
‘options’ icon to select an
application through which you
would like to share the snapshot.
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CHANGING THE BRIDGE PASSWORD
The default password is 000000 (six times zero). It is recommended to create your own password to ensure
that no one may access your video.
To change the password:

1

Open the Device List screen. Go back if you are
currently connected to a camera.

2

Tap ‘
‘ next to the bridge to access the device
options.

3

Tap ‘Edit Device’

4

Select ‘Advanced Setting’

5

Select ‘Change Password’’ .
Enter the old password (eg ‘000000’), your new
password and your new password once more for
confirmation.
Record your password:
Tap ‘OK’ twice to return to the Device List.

6

Now select your device in order to connect.

7

If you forget your password, press and hold the
Reset button on the bridge for 5 seconds, it will
reset using the default ‘000000’ password.
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CHANGING THE VIDEO QUALITY
The video quality can be increased for fast Internet connections or decreased to improve the video
performance. If the video is choppy or slow, it is recommended to reduce the video quality setting.
Changing the video qualiity:

1

Open the Device List screen in Luvion. Press back
if you are currently connected to a camera.

2

Tap ‘

3

Select ‘Edit Device’

4

Go to ‘Advanced’

5

Tap the field next to ‘Video Quality’ , then select
the desired video quality

6

Tap OK to return to the Device List.

‘ next to the bridge.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Specifications
Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

Wi-Fi Encryption

WEP / WPA / WPA2/ WPA2 PSK

Wi-Fi Frequency

2.4GHz

Ethernet

10 / 100 M Ethernet port

DHCP

DHCP Client / Server

Mobile Apps

iOS (5.1+) / Android (2.2+)

Adapter

5V DC 1.5A

Operation Temperature

0 - 40 C / 32 - 104 F

TROUBLESHOOTING
Problem

Solution

Cannot connect to the monitor on
my smartphone or tablet

•
•
•
•

Monitor is not placed on the bridge. The monitor must be
on the bridge to enable remote connectivity.
Make sure the bridge is connected to power using the
bridge power adapter. The bridgecannot use the power
adapter for the monitor or cameras.
Ethernet cable not connected or Wi-Fi network not set up.
Connect an Ethernet cable to the bridge and connect the
other end to your router. For details, see “iPhone®/iPad®
Ethernet Setup” or“Android Ethernet Setup”
Ensure the switch on the back of the bridge is set to
INTERNET mode. DIRECT mode is for service use only. Disconnect and reconnect the power adapter after switching
to INTERNET mode.

I have forgotten the password to
the bridge

•

Press and hold the Reset button on the bridge with a
paper clip or other thin object for 5 seconds to reset the
bridge to the default password, 000000. You will need
to re-enter your Wi-Fi network in the bridge, as this will
cause the bridge to forget any configured Wi-Fi networks.

Cannot connect the bridge to my
Wi-Fi network

•
•
•

Double-check the password for your Wi-Fi network.
Make sure the bridge is in range of your router.
If there are any spaces in your network name (SSID), you
must change your network name to omit any spaces.

I do not see Live Video controls on
the screen in the iPhone®/iPad® app

•

Controls are only shown when the device is held in
portrait mode.
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