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1. Laitteen liittäminen verkkoon 
 

a. Ohjelmiston lataaminen ja laitteen lisääminen 
 

Ohjelmiston löydät https://www.turvaukko.fi/tuotetuki/ sivustolta.  

 

 

Suorita asennus loppuun. Avaa sitten ohjelma ja jatka alla olevien kuvien mukaisesti. 

Kirjaudu sisään. Käyttäjä tunnus admin ja salasana jää tyhjäksi.  
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Valitse ”Laitehallinta” lisätäksesi uuden laitteen. 

 

Valitse ”Päivitä” etsiäksesi laitteita, valitse sitten haluttu laite löytyvistä ja paina ”Lisää laite” suorittaaksesi 
laitteen lisäyksen loppuun. 
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Anna laitteen salasana (oletussalasana on tyhjä) ja valitse ”OK”, laite lisätään onnistuneesti käyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun laite on lisätty onnistuneesti, voit katsella reaaliaikaista livekuvaa painamalla ”Live”-painiketta. 
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2. Laitteen lisääminen WAN-verkon kautta (P2P-lisäystila) 
Valitse ”Laitehallinta” siirtyäksesi manuaaliseen lisäykseen. 

Valitse ”Lisää manuaalisesti” palkki. 
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Laitteen alias on laitteen nimi (voit määrittää sen haluamaksesi. (Esim. ”Etupiha”, ”Takapiha”, jne.)   

DID on laitteen P2P DID-numero, löydät sen kameran rungosta. (17 kirjainta/numeroa) 

Laitteen salasana on laitteesi salasana, oletus salasana on tyhjä.  

Viimeistele laitteen lisääminen painamalla ”OK”-näppäintä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun laite on lisätty onnistuneesti, voit katsella reaaliaikaista livekuvaa painamalla ”Live”-painiketta. 
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3. Laitteen asetukset 
Vie osoitin esikatselussa olevan kuvan päälle ja paina hiiren oikeanpuoleista painiketta. Aukeavasta 
valikosta valitse ”Laitteen asetukset” päästäksesi laitteen asetuksiin. 
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a. Kameran asetukset 
OSD-asetukset 

 
- ”Name” on Kanavan nimi. 
- ”Channel Display” voit määrittää näkyykö kanavan nimi. 
- ”Time Display” voit määrittää näkyykö aika. 
- ”Set Position” voit asettaa sijainnin kanavan ja ajan näkymiselle. 

  



11 
 

www.turvaukko.fi 

Kuvan asetukset 

 

- ”Smart Night” Älykäs yökuvauksen muoto. 
- ”Image mode” Kuvamuoto: normaali, valaistus, rekisterikilpi. 
- ”IR-CUT Mode” Muoto: automaattinen (passiivinen tila), päivä, yö, automaattinen (aktiivinen tila), 

ajastin. 
- ”Daytime start time” Ajastimen aloitusaika. 
- ”Daytime end time” Ajastimen lopetusaika. 
- ”IR-CUT Sensitivity” Herkkyys (aktiivisessa tilassa). 
- ”IR-CUT Delay” Viive: 0–15. 
- ”IR-CUT reverse” päinvastainen. 
- ”Image Mirror” Peilikuva 
- ”Show Preview” Näytä esikatselu. 
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b. Verkkoasetukset 
TCP / IP-asetukset 

 

- ”IP Type” IP-tyyppi: voit valita laitteen hakevan itse IP-osoitteen (DHCP) vai haluatko syöttää tiedot 
itse (manually). 

- ”IP” IP-osoite 
- ”Subnet Mask” Aliverkon peite 
- ”Gateway” Yhdyskäytävä (reititin)  
- ”Preferred DNS” Ensisijainen DNS 
- ”Alternate DNS” Vaihtoehtoinen DNS 
- ”MAC” MAC-osoite 

  



13 
 

www.turvaukko.fi 

WiFi-asetukset 

- ”SSID” verkon nimi 
- ”Security Mode” Salaus: Ei, Avoin, WPA-PSK, WPA2-PSK 
- ”WPA Algorithm” WPA Algoritmi: TKIP, AES 
- ”Key” Salasana 
- ”IP-Type” IP-tyyppi: Manuaalinen, DHCP 
- ”IP” IP-osoite 
- ”Subnet Mask” Aliverkon peite 
- ”Gateway” Yhdyskäytävä (reititin)  
- ”Preferred DNS” Ensisijainen DNS 
- ”Alternate DNS” Vaihtoehtoinen DNS 
- ”MAC” MAC-osoite 
- ”Wireless State” Yhteyden tila  
- ”Check Wireless Setup” Tarkista yhteyden tila 
- ”Current Mode” Nykyinen tila: Normaali WiFi tila (STA) 
- Jos käytät laitettasi ensimmäistä kertaa ja laite muodostaa yhteyden reitittimeesi Ethernet-

kaapelilla, valitse ”Search” lisätäksesi WiFi-asetukset. 
- Valitse aukeavasta listasta langaton verkko mihin haluat laitteen liittää. 
- Syötä salasana ”Key”-kohtaan ja valitse sen jälkeen ”Check”. Ohjelma tarkistaa WiFi-tiedot 

automaattisesti, kun haku onnistuu voit yhdistää itsesi WiFi-verkkoon. 
- Kun WiFi:n yhdistäminen on tehty onnistuneesti, voit irrottaa Ethernet-kaapelin. Lopuksi valitse 

”Apply”.  
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Portin asetukset 

 

- ”HTTP Port” HTTP portti 
- ”Command Port” Komento portti 
- ”Data Port” Data portti 

 
- Kun dataporttia on muokattu vastaavassa käyttöohjelmistossa, muokattu portti on lisättävä 

manuaalisesti. (Muiden kuin alan ammattilaisten ei suositella muokkaamista) 
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Sähköpostin asetukset: 

 

- ”Mail Notification” Ota käyttöön ja määritä sähköpostin asetukset. 
- ”Encryption Algorithm”, voit valita haluatko sähköpostin salauksen käyttöön ja minkä 

salausmenetelmän. 
- ”SMTP Server”, lisää oman operaattorisi SMTP palvelin tähän kohtaan. 
- ”SMTP Port”, laita oman operaattorisi SMTP portti tähän kohtaan. 
- ”Sender Address” Lisää tähän sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa kuvat. 
- ”Sender Password” Lisää tähän sama salasana, jota käytetään sähköpostin kirjautumiseen. 
- ”Recipient Address 1” Lisää tähän sama sähköpostiosoite kuin ”Sender Address”-kohtaan. 
- ”Recipient Address 2 ja 3” Lisää näihin muut sähköpostiosoitteet, johon haluat kuvat. 
- ”Theme” voit määrittää haluamasi otsikon, millä kuvat tulee sähköpostiisi. 
- ”Content” voit määrittää haluamasi viestin, mikä tulee otsikon alle. 
- ”Attach Image” Anna laitteelle lupa lähettää kuvia. 
- ”Snap Interval” voit määrittää ajan minkä välein laite lähettää kuvan sähköpostiin. 
- Kun olet määrittänyt asetukset valitse lopuksi ”Apply” ja sen jälkeen ”Test”. Jos ei tullut 

sähköpostia, niin SMTP portti tai – palvelin on väärin tai sähköpostiosoite on virheellinen. 
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FTP-asetukset 

 

- ”FTP Settings” Voit määrittää FTP (esim. pilvipalvelu) asetuksia. 
- Etsi oman pilvipalvelun asetuksista tähän tarvittavat tiedot. 
- ”Server” Serveri 
- ”Port” Portti 
- ”User Name” Käyttäjänimi 
- ”Password” Salasana 
- ”Passive Mode” Passiivinen muoto 
- ”Save Folder” Tallennus kansio 
- ”Uploading” Lähetä: Kuva, Video, Kuva ja Video 
- ”Connection Satus” Yhteyden tila: Connected (Yhdistetty), Not Connected (Ei yhdistetty) 
- ”Test” Testaa 
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c. Kameran kuvan, äänen ja nauhoituksen asetukset 
Videokuvan asetukset 

 

- Ohjelmassa on automaattisesti määrritelty perustasot: Korkea (Main Stream), keskitaso (Sub 
Stream) ja matala (Third Stream). Näihin jokaiseen on automaattisesti asetettu määritykset, mutta 
jokaista voi muokata haluamalleen tasolle. 

- ”Video Type” voit valita tallennetaanko myös ääntä. 
- ”Codec Algorithm” voit määrittää videonpakkausstandardi, Suositus H. 265. 
- ”Resolution” voit määrittää millä tarkkuudella kuva näkyy (Isompi luku on tarkempi) 
- ”FPS” kuvantaajuus kohdasta voit muuttaa kuinka monta kuvaa kamera ottaa sekunnissa 

videokuvatessa. Mitä isompi luku, sitä sulavampi on video. 
- ”Rate Control” VBR = automaattinen, CBR = määritelty koodaus. 
- (CBR) ”Bitrate” Bittinopeus: ”Predefined” automaattisesti luodut vaihtoehdot, ”Manually Input” 

Manuaalisesti syötettävä bittinopeus. 
- (CBR) ”Kbps” Bittien nopeus 
- (VBR) ”Difinition” Bittien nopeus ja määrä (mitä isompi niin sitä parempi videon laatu), Highest = 

Korkein, High = Korkea, Middle = Keskitaso, Low = Matala, Lower = Matalampi, Lowest = Matalin 
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Ääniasetukset 

 

- ”Audio Stream”, voit valita haluamasi asetuksen. Esim. ”Microphone” Mikrofoni tai ”Line-in” 
Erillinen kaiutin tai mikrofoni. 

- ”Audio Format” Äänen pakkausmuoto 
- ”Input Volume” Mikrofonin voimakkuus (Miten kovalla äänet kuuluu tallennuksissa) 
- ”Output Volume” Kaiutin voimakkuus (Miten kovalla kameran kaiutin toistaa äänet) 
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Tallennusasetukset 

 

- Korkea (Main Stream) ja keskitaso (Sub Stream) ovat valinnaisia tallennusta varten. Main Stream-
tallennus on laitteen korkeimman resoluution tallennus. Tällä (Main) tilalla SD-kortin 
tallennustiedosto ja käytetty muistikapasiteetti kasvavat. 

- Tyhjä on oletus, Sininen on jatkuva tallennus. (Oletus on koko päivän ajastintallennus); 
hälytystallennus on punainen, se tarkoittaa, että ulkoinen esim. liiketunnistin on havainnut liikettä. 
Tallennuksen aloittamisen jälkeen, liikkeenhavaitseva tallennus on keltainen (sinun on otettava 
liiketunnistus käyttöön etukäteen) ja valkoinen ei tallenna mitään. 
 

- ”No Video” Valkoinen = Ei tallennusta 
- ”Timing Video” Sininen = Jatkuva tallennus 
- ”Motion Video ” Keltainen = Liikkeestä tallennus 
- ”Alarm Video” Punainen = Hälytystallennus  
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d. Hälytysasetukset 
Liiketunnistin 
Liiketunnistin havaitsee kaikki liikkeet mitä kameran kuvassa esiintyy. mm. autot, kissat, koirat, ihmiset jne. 
Asetussuositus 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 ihmistunnistuksesta, mikäli kamera tukee tätä ominaisuutta. 

- Voit määritellä haluatko liiketunnistuksen päälle, jos laitat liiketunnistuksen päälle, saat lisää 
asetuksia. 

- ”Sensitivity” Voit määrittää herkkyyden, kuinka herkästi kamera tunnistaa liikkeet. ”High” Korkea, 
”Middle” Keskitaso, ”Low” Matala. 

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

- ”Trigger FTP” tallentaa kuvan tallennuskohteeseen, esim. pilvipalvelu. 
- ”Trigger Capture” tallentaa kuvan muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on lisätty kameraan. 
- ”Trigger Record” tallentaa videon muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on lisätty kameraan. 
- ”Audible alarm” soittaa äänen, jonka voit määrittää myöhemmissä asetuksissa. 
- ”Linkage push” antaa ponnahdusilmoituksen puhelimeesi. 
- ”Trigger Alarmout” Käynnistää ulkoisen hälyttimen (tulossa myöhemmin). 
- (Schedule) Voit määrittää liikkeentunnistusajat ”All Day” koko päivä tai ”Manually Input” voit 

klikkaamalla ruutuja ottaa pois käytöstä tai päälle liikkeen tunnistamisen ajankohdan (Vihreä = 
Päällä, Musta = Pois päältä). 
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Ihmismuodon tunnistaminen 

 
- Voit määritellä haluatko ihmistentunnistuksen päälle, jos laitat ihmistentunnistuksen päälle, saat 

lisää asetuksia. 
- ”Sensitivity” Voit määrittää herkkyyden, kuinka herkästi kamera tunnistaa Ihmisen. ”High” Korkea, 

”Middle” Keskitaso, ”Low” Matala. 
- ”Send Email” asetuksen ollessa valittuna päälle, valvontakamera lähettää sinulle sähköpostia 

(sähköpostin asetukset täytyy määritellä erikseen sähköpostiasetuksissa) havaitessa ihmisen 
valvontakameran kuvassa. 

- ”Trigger FTP” tallentaa kuvan tallennuskohteeseen, esim. pilvipalvelu. 
- ”Trigger Capture” tallentaa kuvan muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on lisätty kameraan. 
- ”Trigger Record” tallentaa videon muistikortille (SD-kortti), jos sellainen on lisätty kameraan. 
- ”Linkage push” antaa ponnahdusilmoituksen puhelimeesi. 
- ”Beep Alert” Piippaus hälytys kun kamera havaitsee ihmisen.  
- ”Trigger Alarmout” Käynnistää ulkoisen hälyttimen (tulossa myöhemmin). 
- ”AI-265+” tulossa myöhemmin. 
- ”AI-FACE” tulossa myöhemmin. 
- (Schedule) Voit määrittää ihmistentunnistusajat ”All Day” koko päivä tai ”Manually Input” voit 

klikkaamalla ruutuja ottaa pois käytöstä tai päälle liikkeen tunnistamisen ajankohdan (Vihreä = 
Päällä, Musta = Pois päältä).  
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Hälytysääni 

- Voit määrittää hälytysäänen päälle. (Jos laitteesi tukee tätä ominaisuutta tai kameraasi on kytketty 
kaiutin) 

- ”Sound type” voit valita haluamasi äänen hälytykselle. (12 eri ääni vaihtoehtoa ja P6SLite 
sovelluksella mahdollista tehdä custom eli oma ääni) 

- ”Delay time” voit määrittää ajan, kuinka pitkään laite hälyttää. 
- ”Volume range” voit määrittää hälytysäänen voimakkuuden. Jos kaiutin on kiinni niin ääni on kova, 

suositus volume range 1–10 
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e. Järjestelmän asetukset 
Aika-asetukset 

- Voit määrittää laitteen aika-asetuksia. 
- ”Date/Time” Päivämäärän ja ajan asetukset. 
- ”Date Format” Päivämäärä muoto. 
- ”Time Format” Aika muoto: 12 tuntia tai 24 tuntia. 
- ”Device Date Time” Kameran tai tallentimen päivämäärä ja aika. 
- ”Sync PC Time” Asettaa kameralle samat päivämäärä ja kellonaika asetukset mitkä ovat 

tietokoneessa. 
- ”Synchronize Network Time” Päivitä aika netistä, päällä tai pois. 
- ”Time Zone” Aikavyöhyke (Suomessa GMT +02:00) 
- ”Sync Interval” Kuinka usein kamera tai tallennin tarkistaa kellonajan netistä (1-12 tunnin välein) 
- ”Server Address” Mistä serveriltä kamera tai tallennin tarkistaa kellonajan. 
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Laitteen tiedot 

 

- Laitteen tietoja. 
- ”Device Name” Laitteen nimi. 
- ”Device Model” Laitteen malli. 
- ”Serial Number” Sarjanumero. 
- ”Software Version” Laitteen ohjelmisto versio. 
- ”Alarm Input” Hälytys tulo. 
- ”Alarm Output” Hälytys lähtö. 
- ”Voice Call” Puhe  
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PTZ-asetukset 

- PTZ-ohjausasetukset (Kameran liikkuminen ylös-alas ja vasemmalle-oikealle) 
- ”PTZ Address” Ohjausasetuksen osoite. 
- ”Band Rate” Kaistan nopeus. 
- ”PTZ Protocol” PTZ Protokolla. 
- ”Speed” voit määrittää liikkeen nopeuden (1-10) 
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Muistikortin tiedot 

- Näyttää muistikortin tiedot. 
- ”Disk id” Muistikortin nimi. 
- ”Total Size” Kokonainen tila. 
- ”Free Space” Vapaa tila. 
- ”Disk Type” Muistikortin tyyppi. 
- ”Disk Properties” Muistikortin tiedostot. 
- ”Capture Scale” Kuvien tilan määrä MB. 
- ”Record Scale” Videon tilan märä MB. 
- ”Disk Status” Muistikortin tila. 
- ”Format” Tyhjennä muistikortti (Poistaa videot ja kuvat muistikortilta) 
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Käyttäjätilien hallinta 

- Voit hallita/määrittää laitteen käyttäjiä. 
- ”User Name” Käyttäjä nimi. 
- ”Password” Salasana. 
- ”Enable” Käytä, Päällä tai pois. 
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Tilannekuvan asetukset 

- Voit määrittää mihin tilannekuva tallennetaan (tukee vain muistikorttia ja FTP-sovellusta). 
- ”Save to SD” Tallenna muistikortille. 
- ”Interval to Saving SD” Minkä ajan välein tallennus tapahtuu (Sekunneissa 10–86400). 
- ”Save to FTP” Tallenna pilveen. 
- ”Interval to Saving FTP” Minkä ajan välein tallennus tapahtuu (Sekunneissa 10–86400). 
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f. Järjestelmän ylläpitoasetukset 
Järjestelmän palautusasetukset 

- ”Restore Default” Palauta oletusasetukset (Laite palautetaan tehdasasetuksiin, mutta 
käyttäjätietoja ei poisteta). 

- ”Restore Factory” Palauta tehdasasetukset (Laite alustetaan täysin, ml. kaikki asetukset ja 
käyttäjätiedot poistetaan). 

- ”Reboot” Laitteen uudelleenkäynnistys. 
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4. Ohjelmistotoimintojen esittely 
a. Pääikkunan esittely (Livetila) 

1. Ohjelmiston versio. 

2. Navigointipalkki, voit siirtyä eri välilehdillä painamalla haluamaasi palkkia. 

3. Laitelista, näet kaikki lisäämäsi laitteet listana. 

4. PTZ-ohjauspaneeli, voit ohjata valittua kameraasi ja asettaa esiasetuksia. 

5. Hälytystiedot, näet viimeaikaiset hälytystapahtumat kuvassa. 

6. Videokuva-alue, näet kaikkien lisäämäsi kameroiden livekuvan. 

7. Videokuvan ohjauspaneeli. 

b. Laitelista 

 

Mene osoittimella ”Oletusalue”-kohtaan ja paina hiiren oikeanpuoleista nappia avataksesi valintaikkunan. 

- Esikatsele kaikkia: Kaikki lisäämäsi laitteet avautuvat videokuva-alueelle esikatseltavaksi. 
- Sulje kaikki: Poistaa kaikki esikatseluvideot videokuva-alueelta. 
- Korkea: Kaikki lisäämäsi laitteet näytetään korkean kuvanlaadun tilassa. 
- Keskitaso: Kaikki kanavat näytetään keskitason kuvanlaadun tilassa. 
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c. PTZ-ohjauspaneeli 

 

d. Hälytystiedot 

Kameroista tulevat hälytykset tulee näkyville listaan, missä ilmoitetaan mistä laitteesta, mihin aikaan ja 
mikä tapahtuma. 

 

e. Videokuva-alue 

Kun olet valinnut esikatselun kaikille laitteille, ne avautuvat ruudukkoihin. 
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f. Videokuvan ohjauspaneeli 
 

 

 

1. Sulje kaikki livekuvien esikatselut. 
2. Kuvakaappaus kaikista livekuvista. 
3. Tallennus päälle/pois. 
4. Ääni päälle/pois. 
5. Näkymä montako esikatselukuvaa näkyy yhtä aikaa ruudukossa. Voit valita 1/4/9/16/25/36. 
6. Siirtymä seuraavaan näyttöön. 
7. Kokonäyttö, saat valitun livekuvan kokonäytölle. Pääset pois kokonäytöstä painamalla hiiren 

oikeanpuoleista nappia ja valitsemalla valikosta ”Poistu kokonäytöstä”. 

g. Navigointipalkki 

 
- Live 
- Tallenteet 
- Albumi 
- Laitehallinta 
- Järjestelmäloki 
- Hälytystiedot 
- Asetukset 

  



33 
 

www.turvaukko.fi 

Tallenteet 

 
1. Valitse videolähde: Paikallinen tai Muistikortti. 
2. Valitse kamera, jolta haluat katsella tallenteita. 
3. Valitse päivämäärä, mistä haluat katsella tallenteita. 
4. Valitse ”Haku” kun olet valinnut päivämäärän, miltä haluat katsella tallenteita. Haku tuo 

tallenteet aikajanalle. 
5. Aikajanalle tallennetut tallenteet. 
6. Toistokuvakkeen esittely. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Toista tallenne. 
2. Pysäytä tallenne. 
3. Sulje tallenne. 
4. Ääni päälle/pois. 
5. Hidasta tallenteen nopeutta. 
6. Nopeuta tallenteen nopeutta. 
7. Kuvakaappaus, ottaa kuvan tallenteesta. 
8. Lataa tallenne. 
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Albumi 

1. Valitse laite, jota haluat käyttää. 
2. Valitse paikallinen albumi tai ulkoinen albumi. (Paikallinen albumi: Kuva/Video tietokoneella. 

Ulkoinen albumi: Kuva/Video muistikortilla). 
3. Valitse aloitus- ja lopetusaika. 
4. Valitse tiedostotyyppi: Video / Kuva. 
5. Haku-näppäin. 
6. Etsi aukeavasta listasta haluamasi video- tai kuvatiedosto ja kaksoispainalla sitä ladataksesi / 

esikatsellaksesi. 
7. Muunna H.265-pakatussa muodossa olevat videotiedostot MP4-muotoon. 
8. Laitteen videotiedoston lataus. 
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Laitehallinta 

1. Lisättyjen laitteiden luettelo. 
2. Lisää manuaalisesti. Lähiverkon laitteet voidaan lisätä IP-osoitteen perusteella ja etälaitteet 

voidaan lisätä P2P DID-numerolla. 
3. Muokkaa, voit muokata valitun laitteen tietoja. 
4. Poista laite, voit poistaa valitun laitteen lisätyistä laitteista. 
5. Laitteen päivitys, voit päivittää kameran ohjelmiston. 
6. Asetuksien tuonti, voit tuoda laitteen asetukset tiedostosta. 
7. Asetuksien vienti, voit viedä laitteen asetukset tiedostoihin. 
8. Vie osoitin halutulle riville ja oikeanpuoleisella painikkeella saat auki valikon, josta pääset laitteen 

asetuksiin, ajan synkronointiin, hälytyksien poistoon tai QR-koodiin. 
9. Lisää laite, lisää valitun laitteen alla olevasta listasta. 
10. Muokkaa laitteen IP, voi muokata haetun laitteen IP-osoitetta. 
11. Päivitä, etsii lähiverkosta laitteita. 
12. Pilvitilin hallinta, voit kirjautua sisään ohjelmistolla käyttämällä tiliä, jonka rekisteröit mobiililaitteen 

sovelluksessa. Kaikki tilisi laitteet lisätään tietokoneohjelmistoon. 
13. Lisää alue. Jos ohjelmistoon on lisätty paljon laitteita, voit lisätä nämä laitteet useille eri alueille. 

Näin löydät kameran helposti. Esim. Koti-kamerat, Mökki-kamerat, jne. 
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Asetukset 

 

1. Ohjelmisto käynnistyy automaattisesti, kun Windows-käyttöjärjestelmä käynnistyy onnistuneesti. 
2. Automaattinen videolaatu. 
3. Synkronoi laitteen ajan automaattisesti tietokoneen ajan kanssa valitun ajan välein. 
4. Ohjelmisto etsii automaattisesti ONVIF-laitteen (kamera/tallennin) ja kirjautuu laitteeseen. 
5. Nauhoituksen kesto. 
6. Järjestelmälokin säilytysaika (1/3/6 kk). 
7. Manuaalisen kaappauskuvan tallennuspolku. 
8. Manuaalisesti tallennetun tallennuspolku. 
9. MP4-tiedoston tallennuspolku. 
10. Sovelluksen QR-koodi, saat mobiilisovelluksen QR-koodin esille painikkeesta. 
11. Tilinhallinta, hallitse tietokoneohjelmiston sisäänkirjautumisen käyttäjänimiä ja salasanoja. 
12. Tallenna kaikki asetukset. 
13. Tuo/vie ohjelmiston asetukset, kaikki ohjelmiston asetukset, mukaan lukien kaikki lisätyt laitteet. 

 

 

 

Ohjeen kehittämis- ja korjauspyynnöt: tuki@turvaukko.fi 

 


