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1. VALVONTAKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO 
 

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. 

 

P6SLite valvontaohjelmiston asennus mobiililaitteeseen 

 Lataa ja asenna mobiililaitteeseesi valvontakameran käyttämistä varten P6SLite-sovellus 

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

Käyttäjätunnuksen luominen 

 Avaa asentamasi P6SLite-sovellus  

 Paina ”Uuden käyttäjän rekisteröinti”  

 Valitse ensiksi palvelualue ”Kansainvälinen” 

 

 

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

 

 

 Anna seuraavaksi sähköpostiosoitteesi ja paina ”Seuraava”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

www.turvaukko.fi 

 Paina ”Hanki” painiketta, ohjelma lähettää varmistuskoodin ilmoitta-

maasi 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! 

 

 

Kirjautuminen 

 Valitse maa ”Other” ja syötä käyttäjätunnuksen sähköpostiosoite ja salasana. Paina lopuksi ”Kirjaudu sisään”.  
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WiFi-valvontakameran yhdistäminen ja lisääminen ohjelmaan. 

 Yhdistä ensin mobiililaitteesi, esim. älypuhelin WiFi-verkkoosi, johon haluat myös valvontakameran yhdistyvän. 

WiFi-verkon täytyy olla 2,4GHz taajuudella toimiva. (Kamerat eivät tue 5GHz WiFi-verkkoja). Mainittakoon vielä, että 

internet-liittymä 2/3/4- tai 5G on täysin eri asia kuin WiFi-verkon taajuudet ja nopeudet. 

 Uuden laitteen lisääminen 

Avaa P6SLite ohjelma ja paina ”Lisää laite” painiketta. 

 

 

 Jos sinulla on jo kamera lisättynä, voit lisätä uuden kameran oikean yläreunan painikkeesta.)  

 

 

 Älä lue QR-koodia vaan paina tekstiä kohdasta ”Jos et löydä” 

jatkaeksesi seuraavaan kohtaan. 

 Valitse ”Langattomat verkkolaitteet”. 

 

 

 

 Valitse ”Palauta onnistunut, -kehote on kuultu”. Huom. mikäli ka-

mera on ollut aikaisemmin käytössä, nollaa valvontakameran näytöllä 

olevan ohjeen mukaisesti. 

 

 Valitse ”Äänikehote on kuultu” 

 

 

 Valitse ”AP-hotspot-jakeluverkko” ja jatka ”Seuraava”. 
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 Syötä langattoman verkon salasanasi, ellei mobiililaitteesi laitta-

nut sitä automaattisesti. Salasana löytyy yleensä reitittimen takaa. 

Lopuksi paina painiketta ”Seuraava”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valitse ”Siirry puhelimen asetusliittymään”. Pysy asennuksen 

ajan valvontakameran lähettyvillä, ettei WiFi-yhteys mobiililait-

teesi ja valvontakameran välillä katkea asennuksen aikana. 

 

 

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

 

 

TÄRKEÄÄ: Jos mobiililaitteesi ehdottaa, että vaihda takaisin toiseen WiFi-verkkoon kameran tekemästä ZWAP-verkosta, 

koska internet-yhteyttä ei ole käytettävissä niin älä hyväksy laitteesi ehdotusta. 

 

 

 Kun mobiililaite on yhdistetty valvontakameran ZWAP-verkkoon, palaa takaisin sovellukseen (esim. mobiililaitteesi ”ta-

kaisin” painikkeesta) ja odota, laite alkaa yhdistymään, ellei tapahdu mitään paina ”Seuraava” 

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

(Kamera ilmoittaa: ”WiFi is connecting, please wait…ja lopuksi: network connection successful”) 
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 Laite on nyt lisätty onnistuneesti. 

 Voit asettaa kameralle halutun nimen esim. ”Etupiha”. 

 Valitse lopuksi ”Täydellinen”.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 Valvontakamera on nyt lisätty onnistuneesti! 

Ohjelma palaa etusivulle, voit alkaa käyttämään valvontakameraa. 

 
 

 
Useampi valvontakamera? Toista valvontakameran asennus ja lisääminen 
kohdat, kunnes kaikki valvontakamerat on lisätty ohjelmaan. 
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2. KAMERAN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN 
 

• Tehdasasetukset voidaan palauttaa tarvittaessa painamalla kuvassa valkoisella ympyrällä merkittyä Reset-nappia poh-

jassa noin 10 sekuntia. Kamerassa on oltava virta kytkettynä Reset-nappia painaessa.  

Huom. reset-napin paikka ja muoto voi vaihdella kamerakohtaisesti.  

• Kamera tehdaspalautuksessa kestää 1–5 minuuttia.  

• Kun kamera on palautunut onnistuneesti, se luo ZWAP_ alkuisen WiFi-verkon. 

 

 Lopuksi aseta kannen tiiviste paikalleen ja kiristä kansi kiinni ruuveilla. 
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3. PÄÄVALIKKO  
 

Päävalikossa näet saapuneet viesti-ilmoitukset sekä kaikki asentamasi laitteet. Valikosta pääset helposti katsomaan live- ja 

tallennettua videokuvaa sekä laitteiden asetuksiin.  

 

 Viesti: Voit tarkastella kameran ilmoituksia tästä. (Vaatii asetuksista PUSH-ilmoitukset käyttöön). 

 Tallenteet: Voit tarkastella tallenteita. 

 Asetukset: Laitteen asetukset. 

 Laite: Yhdistetyt kamerat ja tallentimet. 

 Viesti (alapalkissa): Näet ilmoitukset kaikista laitteista, jos ilmoitukset ovat päällä. 

 Kuva: Tallennetut kuvakaappaukset. 

 Tili: Voit muokata tilin asetuksia. 

 Jos sinulla on useita laitteita, niin voit liikutella niiden paikkoja valikossa painamalla 2 sekuntia pohjassa kuvaa 

 • • • (Kolme pistettä): Voit poistaa laitteen, katsoa WiFi-asetuksia, tarkastella kuvia ja asettaa PUSH-ilmoitukset käyttöön 

tai pois käytöstä. 

 HUOM! Jos sovelluksessa tulee aikakatkaisu, eikä anna muuttaa asetuksia, yhdistä laitteeseen uudelleen. Palaa 

laite kohtaan, jossa vasemmassa yläreunassa on uudelleen yhdistys ympyrä, paina sitä. 
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4. LAITTEEN MUOKKAUS JA ASETUKSET 
 

 

 Laitteen nimi: vapaavalintainen nimi valvontakameralle. 

 Käyttäjätunnus: admin (oletus). 

 Salasana: tyhjä (ei salasanaa). Tämä ei päivity automaattisesti, jos 

vaihdat valvontakameran salasanaa asetuksista. Määritä ja tallenna 

uusi salasanasi myös tähän kohtaan vaihdon jälkeen. 

 DID: kamerakohtainen kameran lisenssinumero. 

 Tila: näyttää kameran yhteydentilan. 

 Lisää: näyttää kaikki asetusvalikot 

 HUOM! Jos sovelluksessa tulee aikakatkaisu, eikä anna muuttaa 

asetuksia, yhdistä kameraan uudelleen. Palaa laite kohtaan, jossa 

vasemmassa yläreunassa on uudelleen yhdistys ympyrä, paina sitä. 

 

 

 

 

a) Salasana asetukset 
 

 Voit asettaa haluamasi salasanan tai vaihtaa nykyisen salasanasi 

uuteen. 

 Oletussalasana on: tyhjä (ei salasanaa). vaikka näkisit pisteitä 

salasanan kohdalla, 

 Jätä ”Vanha salasana”-kohta tyhjäksi, jos asetat salasanaa 

ensimmäistä kertaa.  

 Kirjoita määrittämäsi salasana talteen. Ilman oikeaa salasanaa 

valvontakameraan ei ole mahdollista ottaa yhteyttä tai muuttaa 

asetuksia. 

 ”Näytä salasana” napilla näet kirjoittamasi salasanan kirjaimina etkä 

pisteinä. 
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b) Videokuvan asetukset 
 

 Ohjelmassa on automaattisesti määritelty perustasot: Korkea, keski-

taso ja matala. Näihin jokaiseen on automaattisesti asetettu määrityk-

set, mutta jokaista voi muokata haluamalleen tasolle. 

 Voit muuttaa kameran videotyyppiä sekä kuvan laatua. 

 ”Bittivirran-tyyppi” valikosta voit valita tallennetaanko myös ääntä. 

 ”Videonpakkaus” kohdasta voit muuttaa videonpakkausstandardia. 

  ”Kuvatarkkuus” Voit muuttaa videokuvan tarkkuutta, mitä isompi luku, 

sitä tarkempi kuvanlaatu. 

 ”Kuvataajuus (FPS)” kohdasta voit muuttaa kuinka monta kuvaa 

kamera ottaa sekunnissa. Mitä isompi luku, sitä sulavampi on video. 

 ”Koodaus” VBR = automaattinen, CBR = määritelty.  

 ”Videon laatu” Voit muokata videokuvan laatua. 

 

 

c) Ääniasetukset 
 

 Ääniasetuksissa voidaan määrittää mistä äänitulosta kamera vastaanot-

taa ja lähettää ääntä. 

 ”Äänitulotyyppi” kohdasta valitse haluamasi asetus, 

esim. ”Mikrofoni” ja ”Linjasisääntulo” 

 Voit määritellä mikrofonin herkkyyttä ”Mikrofoni” liu'utimella ja 

kaiuttimen äänenvoimakkuutta ”Kaiutin” liu'uttimella. 
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d) Liiketunnistin (kaikki liike) 
 

Liiketunnistin havaitsee kaikki liikkeet mitä kameran kuvassa esiintyy. mm. autot, kissat, koirat, ihmiset jne. Asetussuosi-

tus pelkkä videotallenne ja kuvakaappaus päälle. Ei Push- tai sähköposti-ilmoituksia, koska hyönteiset, lumisade, vesisade 

yms. aiheuttaa suuren määrän ilmoituksia. Push- ja sähköposti-ilmoitukset suositellaan laittamaan päälle ihmistunnistuk-

sesta, mikäli kamera tukee tätä ominaisuutta 

 

 Vasemmanpuoleisessa kuvassa voit määritellä haluatko liiketunnistuksen päälle, jos laitat liiketunnistuksen päälle, näet 
lisää asetuksia. 

 ”Tunnistusherkkyys” voit muuttaa kuinka herkästi kamera tunnistaa liikkeet. 

 ”Sähköposti” asetuksen ollessa valittuna päälle, valvontakamera lähettää sinulle sähköpostia havaitessa liikettä 
valvontakameran kuvassa. (sähköpostin asetukset täytyy määritellä erikseen sähköposti asetuksissa) 

 ”FTP” tallentaa kuvan tallennuskohteeseen, esim. pilvipalvelu. 

 ”Kuvakaappaus” tallentaa kuvan muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on lisätty kameraan. 

 ”Videotallenne” tallentaa videon muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on lisätty kameraan. 

 ”Äänimerkki” soittaa äänen, jonka voit määrittää myöhemmissä asetuksissa. 

 ”Käynnistä hälytys” Käynnistää ulkoisen hälyttimen (TULOSSA MYÖHEMMIN) 

 ”Push-ilmoitus” antaa ponnahdusilmoituksen puhelimeesi. 

 ”Tunnistusalue” asetuksessa voit määrittää kameran tunnistusalueen sormella maalaamalla (vasemmanpuoleinen kuva) 
jolta liike tunnistetaan (vihreä on tunnistusalue). 
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 ”Hälytysaika” asetuksella voit määritellä ajan, milloin kamera 

tunnistaa liikettä. Painamalla ”Koko päivä” valintaa tai voit 

valita myös ”Määritä” valinnan, johon voit valita haluamasi 

ajankohdan. 

 Taulukon vasemmassa reunassa näet kellonajat ja 

yläreunassa viikonpäivät. 

 Painamalla ruudukkoa, joka kuvastaa aikaa, jolloin haluat 

kameran lopettavan tallentamisen, se muuttuu valkoiseksi 

eikä ole käytössä siihen aikaan. 

 Jos painat valkoista ruudukkoa uudelleen, (muuttuu siniseksi) 

se menee taas käyttöön. 

 

 

 

e) Hälytyskuvakaappaus 
 

 Voit määrittää hälytyskuvakaappausten määrän. 

 

f) Ihmisten seuranta 
 

Osassa valvontakameroissa on automaattinen ihmisten tunnustus, eli tunnistaa automaattisesti ihmismuodon ja ilmoittaa sen 

erikseen käyttäjälle. Tallenteissa tämä näkyy erivärillä kuin tavan liiketunnistin. 

 

 Yllä olevassa kuvassa voit määritellä haluatko ihmisten seurannan päälle, 
jos laitat liiketunnistuksen päälle, näet lisää asetuksia. 

 ”Tunnistusherkkyys” voit muuttaa kuinka herkästi kamera tunnistaa 
ihmisen muodon. 

 ”Sähköposti” asetuksen ollessa valittuna päälle, valvontakamera lähettää 
sinulle sähköpostia (sähköpostin asetukset täytyy määritellä erikseen 
sähköpostiasetuksissa) havaitessa liikettä valvontakameran kuvassa. 

 ”Kuvakaappaus” tallentaa kuvan muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on 
lisätty kameraan. 

 ”Videotallenne” tallentaa videon muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on 
lisätty kameraan. 

 ”FTP” tallentaa kuvan tallennuskohteeseen, esim. pilvipalvelu. 

 ”Push-ilmoitus” antaa ponnahdusilmoituksen puhelimeesi. 

 ”Hälytysääni” soittaa äänen, jonka voit määrittää myöhemmissä 
asetuksissa. 

 ”Käynnistä hälytys” Käynnistää ulkoisen hälyttimen (tulossa). 
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 ”Ihmisen tunnistusalue” asetuksessa voit määrittää kameran 
tunnistusalueen sormella maalaamalla, jotta ihmisen liike tunnistetaan. 
Tunnistusalue on vihreän laatikon sisäinen alue. Suositus on, että 
valintana on ”kaikki” eli koko ruutu. 

 Lopuksi paina Tallenna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Hälytysaika” asetuksella voit määritellä ajan, milloin kamera tunnistaa 

liikettä. Painamalla ”Koko päivä” valintaa tai voit valita myös ”Määritä” 

valinnan, jossa saat valita haluamasi ajankohdan. 

 

 Taulukon vasemmassa reunassa näet kellonajat ja yläreunassa 

viikonpäivät. 

 Painamalla ruudukkoa, joka kuvastaa aikaa, jolloin haluat kameran 

lopettavan tallentamisen, se muuttuu valkoiseksi eikä ole käytössä siihen 

aikaan. 

 Jos painat valkoista ruudukkoa uudelleen, (muuttuu siniseksi) se menee 

taas käyttöön. 

 

 

g) Hälytysääni 
 

 Voit määritellä millainen ääni kamerasta kuuluu kameran havaitessa 

liikettä. 

 ”Sireenikytkentä” Voit ottaa käyttöön hälytysäänen. 

 ”Äänityyppi” valikosta voit muuttaa äänen tyypin.  

 ”Hälytyksen kesto” voit muuttaa aikaa, kuinka kauan kamera hälyttää 

äänellä. 
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 Äänityyppi, napsauttamalla Mukautettu tallennus avautuu valikko, josta voit valita valmiita ääniä. Voit myös tehdä oman 

äänen, ”Mukautettu tallennus” kohdasta (Kehitteillä, toiminta epävarmaa). 
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h) hälytyspostilaatikko  
 

 Hälytyspostilaatikossa voit vastaanottaa kameran kuvat sähköpostiin. 

 ”Sähköpostin salaus” kohdasta voit valita haluatko sähköpostin sa-

lauksen käyttöön ja minkä salausmenetelmän.  

 ”SMTP portti” Etsi oman operaattorisi SMTP portti tähän kohtaan. 

 ”SMTP palvelin” Etsi oman operaattorisi SMTP palvelin tähän koh-

taan. 

 ”Sähköpostiosoite” Laita tähän sähköpostisi tai sähköposti, johon ha-

luat vastaanottaa kuvat. 

 ”Sähköpostin salasana” Kohtaan laitetaan sama salasana, jota käyte-

tään sähköpostin kirjautumiseen. 

 ”Vastaanottajan osoite 1” Tulee sama sähköpostiosoite kuin sähkö-

postiosoite kohtaan. 

 ”Vastaanottajan osoite 2 ja 3” Kohtiin tulee muut sähköpostiosoitteet, 

joihin haluat kuvat. 

 ”Otsikko” Kohtaan tulee valinnainen nimi, jolla kuvat tulee sähköpos-

tiisi. EI TUE ÄÖÅ KIRJAIMIA. 

 ”Viesti” Kohtaan tulee valinnainen viesti otsikon alle. EI TUE ÄÖÅ 

KIRJAIMIA. 

 ”Liitä kuvia” Päällä antaa luvan lähettää kuvat sähköposteihin. Jos 

pois päällä ei tule kuvia. 

 ”Aikaväli” Kohdassa voit valita minkä ajan välein tulee kuva sähkö-

postiin. (Kun kuva on otettu) 

 Kun olet täyttänyt kentät, paina ensin TALLENNA ja sitten TESTAA 

SÄHKÖPOSTI. Jos ei tullut sähköpostia niin SMTP portti tai palvelin 

on väärin tai sähköpostiosoite on virheellinen. 

 

i) FTP asetukset 
 

 Voit määrittää FTP (esim. pilvipalvelu) asetuksiasi 

 Etsi omasta pilvipalvelustasi tähän tarvittavat tiedot. 
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j) Tallennuksen ajastus 
 

 ”Kuvan laatu” kohdasta voit muuttaa tallennuksen kuvan laatua, 

joko korkea tai keskitaso. 

 Voit määritellä ajan, jolloin kamera tallentaa videokuvaa esim. 

muistikortille (liikkeestä & 24/7). 

 Ylhäällä näkyy nimi ja väri, joihin on kirjoitettu ajastustoiminto. 

 Valitse haluttu toiminto (ajastin tai liike) ja lisäksi valitse 

ruudukosta aika, jolloin haluat toiminnon tapahtuvan, haluttu 

tallennustapa ja aika määrittyy, Tallenna lopuksi oikeasta 

yläkulmasta levykkeen kuvasta. 

 Huom. Poistuessasi tästä valikosta, rasti menee 

automaattisesti ”Pois käytöstä”. Tämä ei tarkoita, että tallennus 

olisi poissa käytöstä, tallennus määräytyy aina halutun värin & 

tallennustavan mukaan, joka on valittuna ruudukkoon. 

 

 

 

k) Ajastettu kuvakaappaus 
 

 

 Voit määrittää automaattisen kuvakaappauksen ajastettuna päälle 

tai pois käytöstä. 

 ”Tallennusväli” asetuksissa voit päättää millä aikaväleillä 

valvontakamera ottaa kuvakaappauksen ja minne sen tallentaa.  

 ”Tallenna kuva FTP:hen” FTP on tiedonsiirtomenetelmä kahden 

tietokoneen välillä, yhteys toimii asiakaspalvelin periaatteella. 
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l) OSD asetukset 
 

 Määritellään kanavan nimi, joka näkyy videokuvassa. 

 Nimi ja kellonajan pois ja/tai päälle videokuvasta. 

 Nimen ja/tai kellonajan infokentän voit siirtää liu'uttamalla sormella. 

 Muista painaa lopuksi ”TALLENNA” 

 

 

 

 

 

m) Verkkokaapelin asetukset 
 

 

 

 Valvontakameran verkkokaapeli asetukset. 

 ”IP-tyyppi” asetuksella voit määrittää haluatko kameran hakevan itse IP-

osoitteen (DHCP) vai haluatko syöttää ne itse (syötä manuaalisesti). 

 

 

n) WiFi asetukset 
 

 ”WiFi” asetuksissa valvontakamera hakee automaattisesti käytettävissä olevat 

WiFi-verkkoyhteydet, Mikäli oma WiFi-verkkosi ei näy listassa, siirrä kamera 

lähemmäksi tukiasemaa & reititintä. 

 Jos haluat liittää kameran WiFi-verkkoon, valitse haluamasi WiFi-verkko ja 

lisää verkon salasana. (löytyy normaalisti reitittimen pohjasta) Vahvista ja 

odota että valvontakamera käynnistyy uudelleen. 
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o) Muistikortin asetukset 
 

 Jos kamerassa ei ole muistikorttia, niin tallennustila näkyy 0.0 G / Tila: ei muistikorttia 

 Muistikortin ollessa asennettu oikein asetuksissa näkyy muistikortin nimi, kokonaistallennustila, käytettävissä oleva tila ja 

missä tilassa kortti on. 

 Halutessasi tyhjentää muistikortin tilan, niin voit tehdä sen 

painamalla ALUSTA-painiketta ja painamalla ”VAHVISTA 

 Muistikortin ollessa asennettu ja tilan yhä ollessa: ei 

muistikorttia, mahdollinen vika on muistikortin 

sopimattomuudesta valvontakameraan. Ole yhteydessä 

tekniseen tukeen. Suositellut muistikorttivalmistajat: 

ScanDisk ja Kingston. 

 

 

 

p) Peilikuva asetukset 
 

 Videokuvan kääntö ja pelikuvan ohjaus päälle ja pois päältä. 
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q) Yökuvaustila 
 

 Kuvatilassa määritellään Kuvauksen tila 

 ”IR-CUT-tila” on automaattisesti asetettu ”Passiiviseen tilaan” eli kamera 

huomaa itse tuleeko yö-tila vai päivätila päälle (suositus). 

 ”Kytkentäaika” asetus kertoo, miten nopeasti kameran yö-tila kytkeytyy päälle 

tai pois päältä sen jälkeen, kun valoisuus muuttuu ympäristössä. 

 ”Käänteinen” Laittaa yö-tilan päivällä ja päivä-tilan yöllä käyttöön. 

 

r) Aika-asetukset 
 

 ”Tilan valinta” asetuksella voit valita halutaanko kameran 

hakevan ajan netistä (NTP) (serveri- asetus) vai halutaanko 

sen synkkaavan puhelimen aikaan. Suomen aika on GMT 

+02:00:00. 

 DST = kesäajan täsmäytys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

s) Järjestelmäasetukset 

 

 Palauta oletusasetukset: palauttaa muuttamasi asetukset 

oletusarvoihin, WiFi-määritykset ja yhteys säilyvät. 

 Palauta tehdasasetukset: nollaa kaikki asetukset sekä 

käynnistää kameran uudelleen, WiFi- ja lähiverkkoasetukset 

määriteltävä uudelleen. 

 Käynnistä järjestelmä uudelleen: sammuttaa ja käynnistää 

valvontakameran uudelleen. 

 



21 

 

www.turvaukko.fi 

t) Tietoja laitteesta 

 
 Valvontakameran tiedot: nimi, malli, ohjelmistoversio, 

verkkotiedot ja Mac-osoite. 

 

u) Laiteohjelmisto  
 

 Tarkistaa kamerasi ohjelmistoversion.  
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5. VIESTIT 
 

• Alavalikosta pääset ”Viesti” sivulle, josta näet valvontakameran 

lähettämät hälytysviestit. 

 

 

 

 

 

 

6.  KÄYTTÖ 
a) Live-tila 

Toimintoja pystyt tehdä ja muokata myös kokoruutu tilassa. (Live-kuvan oikeasta alanurkasta pääset kokoruutu tilaan) 

 

 ”Nauhoita” painikkeella P6SLite aloittaa videon nauhoittamisen ja tallentaa sen mobiililaitteen muistiin. Huom. Ei 

valvontakameraan. 

 ”Puhu” painikkeella voit puhua mobiililaitteesi kautta, jolloin ääni kuuluu kamerasta (mallit, joissa on kaiutin). 

 ”Ohjaustila” voit ohjata valvontakameraa suoraan mobiililaitteellasi. 

 ”Kuvakaappaus” ottaa kuvan lähetyksestä ja tallentaa mobiililaitteen muistiin. Huom. Ei valvontakameraan. 

 ”Videon laatu” painikkeella voit määritellä halutun videon laatua, näet valikon kuvan alareunassa. 

 ”Ääni” toiminnolla kuulet kameran äänen mobiililaitteesta (mallit, joissa on mikrofoni). 
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b) Tallenteet 
 

 Kuvan oikeassa alareunassa kelaus ja kokoruutu. 

 Pause: Voit pysäyttää tallenteen videokuvan. 

 Kokoruutu: Avaa kuvan koko näytölle. 

 ”päiväys” kohdasta näet yli 24-tuntia vanhat tallenteet (päivät 

merkitty sinisellä, jotka sisältävät tallenteita). 

 ”äänitys” painikkeella kamera aloittaa videon nauhoittamisen 

tallenteesta ja tallentaa sen mobiililaitteen muistiin. Huom. Ei 

valvontakameraan. 

 ”Ääni” toiminnolla kuulet kameran tallentaman äänen mobiililaitteesta 

(mallit, joissa on mikrofoni). 

 ”kuvakaappaus” ottaa kuvakaappauksen tallenteesta ja tallentaa 

mobiililaitteen muistiin. Huom. Ei valvontakameraan. 

 ”aikajanan tarkennus” aikajanan päällä sormilla vastakkaisiin suuntii 

vetämällä, saat tarkennettua aikajanaa ja tallenteiden ajankohtia. 

   ”tallenteiden värit” musta = ei tallennetta, oranssi = kaikki liike, violetti = ihmistunnistus, sininen = jatkuva tallennus. 

 

 Lataa: lataa valitut mediatiedostot valvontakameran muistikortilta suoraan mobiililaitteeseen video luettelosta (Oikeanpuoleinen 

kuva). 
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c) Ohjaustila 
 

 Keskellä olevalla sinisellä pallolla voit ohjata kameraasi. Huom. Mallit, joissa on ohjattavuus. 

 ”Zoomaus + / - ” Optinen Zoom. 

 ”Tarkennus + / - ” Tarkentaa kuvaa. 

 ”PTZ liike” Voit syöttää kehittyneempiä asetuksia. 

 (PTZ liike) ”Lisäominaisuudet” kohdasta voit asettaa kameran ase-

tuksia. 

 Ohjaustilan ”PTZ liike” kohdasta voit asettaa tarkempia 

ohjausasetuksia. Lisätietoa www.turvaukko.fi Tuotetuki  

Kamerakohtaiset ohjeet. 

 ”Elektroninen Zoom” Digitaalinen Zoomaus. 

 ”Lisää” Ominaisuuksia, jotka ovat kehitteillä ja tulossa myöhemmin. 

 

 

 

Mikäli et löydä käyttöohjeesta etsimääsi asiaa, ilmoita asiasta sähköpostilla meille 

 tuki@turvaukko.fi, tarkistamme asian ja päivitämme ohjetta tarpeen mukaan. 

 

Tekninen tuki, ohjeet, ohjelmistot ja videot 

www.turvaukko.fi/tuotetuki 

 


