PIKAOHJE

4G P03 valvontakameran käyttöönotto
1.

Ota SIM-kortin PIN-koodi kysely pois päältä, esimerkiksi älypuhelimella.

2.

Irrota neljä ruuvia / avaa pohjassa oleva luukku ja aseta SIM-kortti (pienempi korttipaikka) ja
muistikortti (isompi korttipaikka) paikoilleen. (huom. kamera ei saa olla kytkettynä virtaan, kun
asennat SIM- ja/tai muistikorttia).

3.

Kiinnitä antennit (jos tuli mukana), yhdistä virtalähde valvontakameraan ja laita virtalähde seinään.

Huom. ulos/vintille/ullakolle/vastaaviin tiloihin asentaessa tulee huomioida, että
virtalähde on suojattu kosteudelta / sateelta / pölyltä -IP55/IP66-Suojakoteloon tai
parempaan.
4.

Asenna mobiililaitteeseen valvontakameran käyttämistä varten P6SLite
mobiilisovellus sovelluskaupasta, esim. Googlen Play Kaupasta.

5.

Avaa mobiililaitteestasi WiFi-asetukset (Mobiililaitteen Asetukset -> Langaton verkko ja verkot ->
Wi-Fi) ja hae langattomia WiFi-verkkoja. Huom. Pysyttele asennuksen ajan valvontakameran
lähettyvillä, ettei yhteys valvontakameraan katkea.

6.

Valitse löydetyistä langattomista WiFi-verkoista valvontakameran MIFI_-alkuinen verkko ja yhdistä.
Salasana: 1234567890. Mikäli saat kehotuksen vaihtamaan takaisin (ei internet-yhteyttä), älä hyväksy.

7.

Avaa asentamasi P6SLite mobiilisovellus.

8.

Valitse kirjautumistavaksi ilman tunnusta (vasen alareuna).
Suosittelemme käyttämään paikallista kirjautumistapaa myös jatkossa.

9.

Lisää uusi valvontakamera P6SLite ohjelmaan painamalla oikeasta yläreunasta + kuvaketta ja
valitse: Lisää laite. Tämän jälkeen valitse aukeavista valikoista Lisää manuaalisesti.

10. Paina DID kohdasta

merkkiä, ohjelma etsii automaattisesti kameran lähiverkosta.

11. Valitse löydetty valvontakamera.

12. Kun olet valinnut löydetyn valvontakameran, ohjelma palaa ”Lisää
manuaalisesti”-kohtaan. Ohjelma määrittää laitteellesi
automaattisesti nimi kohtaa numerosarjan, sen voit muokata
haluamaksesi, esim. ”Etupiha”.
Oletuksena Järjestelmänvalvojan tili on: admin
Salasana: tyhjä (ei salasanaa)

13. Tallenna lopuksi ”Lisää”-painikkeesta, joka löytyy
mobiilisovelluksessa alhaalta.

14. Valvontakamera on nyt asennettu onnistuneesti ja viereinen
ilmoitus tulee esille. Tiedän-kuvaketta painamalla pääset etusivulle
missä näkyy kamerasi lisättynä päävalikkoon ja tila: yhdistetty

Valvontakamera on nyt määritetty, ja voit alkaa käyttämään
valvontakameraa.

Aseta valvontakameralle salasana.
Avaa asetukset ja Salasana asetukset

Vanha salasana on oletuksena tyhjä (ei salasanaa), ja uusi salasana on kirjoitettava kaksi kertaa.

Kirjoita määrittämäsi salasana talteen. Ilman oikeaa salasanaa valvontakameraan ei ole mahdollista
ottaa yhteyttä tai muuttaa asetuksia.
Mikäli salasanan vaihdon jälkeen P6Slite-ohjelma ilmoittaa: väärä salasana. Avaa uudelleen asetukset,
tyhjennä salasana rivin pisteet (kolmas rivi ylhäältä) ja kirjoita määrittämäsi salasana riville ja tallenna
lopuksi oikeasta yläreunasta, valvontakameran tila on jälleen yhdistetty.
Huom. Salasana asetuksissa määritetty salasana ei ole P6SLite-ohjelman kirjautumiseen käytettävä
salasana, vaan kamerakohtainen ja sillä hallinnoidaan kamerakohtaisia asetuksia ja käyttöä.

Lisääminen toisiin mobiililaitteisiin
Valvontakameran lisääminen toisiin mobiililaitteisiin onnistuu helposti käyttäen QR-koodia, etsimällä
lähiverkosta tai lisäämällä manuaalisesti DID-numerolla. QR-koodi löytyy PS6lite-ohjelmassa valvontakameran
asetuksista DID-rivin oikeasta reunasta, sitä käyttämällä ei tarvitse olla kameran luona. QR-koodi aukeaa
suureksi QR-koodin kuvakkeesta.

Ilman tunnusta (vasen alareuna) (suositeltu kirjautumistapa)
Ilman tunnusta kirjautumisessa kaikki lisätyt valvontakamerat näkyvät paikallisen profiilin alla. Tämä
kirjautumistapa on myös ainoa vaihtoehto käyttää valvontakameraa mobiilisovelluksella, jos valvontakameralla
ei ole käytettävissä internet-yhteyttä. Ilman tunnusta kirjautuminen on paras kirjautumistapa, jos internetyhteyksissä esiintyy ajoittain hitautta tai jos et halua tehdä erillistä käyttäjätunnusta ohjelmalle.

Tunnuksella kirjautuminen
Toisin kuin paikallisessa kirjautumisessa, käyttäjätunnuksella
kirjautuessa kaikki lisätyt valvontakamerat ovat kaikki yhden
Online käyttäjätunnuksen alla, voit siis helposti vaihtaa ja
käyttää muita mobiililaitteita eikä jokaiseen käyttämääsi
mobiililaitteeseen tarvitse erikseen lisätä valvontakameroita,
koska ne on jo tallennettu saman käyttäjätunnuksen alle. Huom.
Mikäli internet-yhteyksissä ilmenee hitautta tai katkoksia, on
mahdollista, ettei mobiililaite saa haettua tietoja tai lisättyjä
valvontakameroita P6SLite ohjelmaan Online-profiilista, eikä valvontakameroita päästä käyttämään.

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

