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PIKAOHJE   

Päivitetty 27.8.2021 

Kiinnitä ensin antenni(t) ja muistikortti (hankittava erikseen) kameraan. (huom. kamera ei saa olla 

kytkettynä verkkovirtaan, kun asennat muistikorttia). Yhdistä virtalähde valvontakameraan ja laita 

virtalähde seinään.  

Huom. ulos/vintille/ullakolle/vastaaviin tiloihin asentaessa tulee huomioida, että virtalähde on suojattu 

kosteudelta / sateelta / pölyltä, vähintään IP55 suojakoteloon tai parempaan. 

Huomioithan myös, että VPN sekä esim. F-secure saattavat estää P6SLite sovelluksen toimintaa. 

Jos sinulla on jo käyttäjätunnus, siirry kohtaan 5. Uuden laitteen lisääminen. 

 

1. Lataa ja asenna mobiililaitteeseesi valvontakameran käyttämistä varten 

P6SLite-sovellus sovelluskaupasta (Esim. Play-kauppa tai App Store). 

2. Aloita P6SLite, Käyttäjätunnuksen luominen. 

(jos sinulla on jo valmiiksi P6SLite käyttäjätunnus, siirry ohjeen kohtaan 4) 

3. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti.  

 Paina ”Uuden käyttäjän rekisteröinti”  

 

 
 Valitse ensiksi palvelualue ”Kansainvälinen” 

 

 Valitse aukeavasta listasta maa ”Other” ja paina ”Seuraava”  

 

 
 Anna seuraavaksi sähköpostiosoitteesi ja paina 

”Seuraava”  
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 Paina ”Hanki” painiketta, ohjelma lähettää varmistuskoodin 

ilmoittamaasi sähköpostiisi. Syötä vahvistuskoodi ”Anna 

vahvistuskoodi” kohtaan ennen kuin aika loppuu, jolloin 

vahvistuskoodi vanhenee. 

 Määritä ”Salasana” kohtaan haluamasi salasana (vähintään 

kuusi merkkiä) ja vahvista se kirjoittamalla sama salasana 

uudelleen. (Huom. Salasanassa ei voi olla Å, Ä tai Ö. Muista 

laittaa salasana talteen).  

 paina lopuksi ”Luo tunnus” luodaksesi tunnuksesi. 

 Nyt olet luonut käyttäjätunnuksesi onnistuneesti. 

 

4. Kirjautuminen, valitse maa ”Other” ja syötä käyttäjätunnuksen sähköpostiosoite ja salasana. 

Paina lopuksi ”Kirjaudu sisään”.  

 

 

 

 

 

5. Yhdistä ensin mobiililaitteesi WiFi-verkkoosi, johon haluat kameran yhdistyvän. 

Huom. WiFi-verkon täytyy olla 2,4GHz taajuudella toimiva. (Kamerat eivät tue 5GHz 

WiFi-verkkoja). 

6. Uuden laitteen lisääminen 

 Paina ”Lisää laite” painiketta. (Jos sinulla on jo kamera liitetty, 

voit lisätä uuden oikean yläreunan painikkeesta.)  

 

7. Valitse ”Jos et löydä QR-koodia…” Huom. Älä lue 

QR-koodia. 

 

8. Valitse ”Langattomat verkkolaitteet”. 
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9. Valitse ”Palauta onnistunut, -kehote on kuultu”. Huom. 

mikäli kamera on ollut aikaisemmin käytössä, nollaa näytöllä 

tulleen ohjeen mukaan. 

 

10. Valitse ”Äänikehote on kuultu” 
 

11. Valitse ”AP-hotspot-jakeluverkko” ja       

Valitse ”Seuraava”. 

 

 

 

 

12. Syötä langattoman verkon salasana, ellei 

mobiililaitteesi laittanut sitä automaattisesti. (Salasana 

löytyy yleensä reitittimen takaa). 

Lopuksi paina painiketta ”Seuraava”. 

 

13. Valitse ”Siirry puhelimen asetusliittymään”. Huom. 

pysyttele asennuksen ajan valvontakameran lähettyvillä, 

ettei WiFi-yhteys mobiililaitteesi ja valvontakameran 

välillä katkea asennuksen aikana. 

 

 

 

 

14. Valitse valvontakamera tekemä ”ZWAP_”-alkuinen WiFi-verkko. Verkon salasana on: 01234567. 

Jos mobiililaitteesi ehdottaa, että vaihda takaisin WiFi-verkkoon koska internet-yhteyttä ei ole 

käytettävissä niin peruuta & älä hyväksy laitteesi ehdotusta. 
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15. Palaa takaisin sovellukseen (esim. mobiililaitteesi ”takaisin” painikkeesta) ja odota, laite alkaa 

yhdistymään, ellei tapahdu mitään paina ”Seuraava” 

Kameran yhdistäminen WiFi:in kestää noin 1–3 minuuttia. 

(Kamera ilmoittaa: ”WiFi is connecting, please wait…ja lopuksi: network connection successful”) 

 

16. Laite on nyt lisätty onnistuneesti. Voit asettaa kameralle halutun nimen esim.  

”Etupiha”. Valitse lopuksi ”Täydellinen”.  

Voit valita ”Hyppää yli”, jos et halua nimetä kameraa. 

 

 

17. Valvontakamera on määritetty 

onnistuneesti. Olet nyt etusivulla 

ja voit alkaa käyttämään 

valvontakameraa. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Jos sinulla on useampi valvontakamera, toista ohje kohdasta 5. eteenpäin. 
 

 
 

Tekninen tuki, ohjeet, videot ja ohjelmistot 
www.turvaukko.fi/tuotetuki 


