
Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut 

Päivitetty 7.5.2021 

 

 

P6SLite 

 

P6SLite-sovellus ei toimi kunnolla. 

- Tarkista, että sinulla on uusin päivitys P6SLite:ssä ja olet hyväksynyt käyttöluvat.  
- Tarkista, että jos sinulla on VPN tai virustorjunta esim. F-secure, jottei ne estä sovelluksen 

käyttöä.  

P6SLite käyttäjätunnuksen salasana on hukassa tai unohtunut. 

- Voit palauttaa käyttäjätunnuksesi salasanan, kirjaudu sisään valikossa.  
- ”Syötä salasanasi” kohdan alapuolella on ”unohtaa salasana?” painike, jota painamalla 

pääset palauttamaan käyttäjätunnuksesi salasanan. 
- Valitse ”Kansainvälinen” paina ”Seuraava” ja valitse maa ”Other” ja paina ”Seuraava”. 
- Syötä käyttäjätunnuksesi sähköpostiosoite ja paina ”Seuraava”. 
- Paina ”Hanki” painiketta ja etsi sähköpostistasi ”MyCloud365” -käyttäjän lähettämä 

sähköposti, joka sisältää koodin. 
- Syötä vahvistuskoodi sovellukseen ja kirjoita uusi salasanasi ja kirjoita uudelleen salasanasi. 

(salasanassa ei voi olla Å Ä Ö -kirjaimia). 
- Paina lopuksi ”Vahvista” ja kirjaudu sitten sisään uudella salasanallasi. 

P6SLite ilmoittaa ”väärä järjestelmänvalvojan tili tai salasana”. 

- Järjestelmänvalvojan tili on aina: admin  
- Järjestelmänvalvojan salasana on kameran salasana, joka on automaattisesti tyhjä eli ei 

salasanaa. Jos olet asettanut salasanan kameralle, niin tarkista että olet syöttänyt oikean 
salasanan ja oikein kirjoitettuna.  

- Jos et muista salasanaa siirry kohtaan (Valvontakameran salasana on hukassa tai 
unohtunut). 

P6SLite valikoista häviää asetuksia esim. WiFi-asetukset 

- WiFi-asetukset kohta saattaa hävitä näkyvistä huonon yhteyden vuoksi sekä ohjaustila 
toiminto.  

- Yritä parantaa kameran ja reitittimen välistä yhteyttä ja kokeile myöhemmin uudelleen. 

P6SLite ilmoittaa ”Vastaanota viesti”, mutta mitään ei näy. 

- Kyseessä on ns. ohjelmisto ”bugi”, josta on ilmoitettu tehtaalle.  
- Eniten havaittu android 10 käyttöjärjestelmillä. 

P6SLite ei lataa tai näytä tallennuksia. 

- Huonon yhteyden vuoksi P6SLite ei pysty aina lataamaan tai näyttämään tallennuksia. 
- Kokeile myös sammuttaa P6SLite ja käynnistää uudelleen. 

 



Valvontakamerat 

 

Kameroiden yhdistäminen WiFi-verkkoon ei onnistu. 

- Tarkista, että olet syöttänyt WiFi-verkkosi salasanan oikein. (Löydät yleensä salasanan 
reitittimen pohjasta). 

- Valvontakamerat tukevat vain 2,4GHz yhteyksiä, joten yhdistä 2,4GHz verkkoon. 
- Valvontakameroiden ja reitittimesi välinen yhteys on oltava hyvä. (Seinät ja katot 

valvontakameran ja reitittimesi välillä heikentävät ja estävät WiFi-yhteyttä sekä pitkä matka 
heikentää myös WiFi-yhteyttä). 

Kameroiden kuvanlaatu on heikko ja live-kuva pätkii. 

- Tarkista, että valvontakameran sekä reitittimesi antennit ovat kunnolla kiinni. 
- Valvontakameroiden käyttöön tarvitset riittävän netti liittymän (Vähintään: Latausnopeus 

0,5Mbit/s ja Lähetysnopeus 5,0 Mbit/s) 
- Seinät ja katot valvontakameran ja reitittimesi välillä heikentävät ja estävät WiFi-yhteyttä 

sekä pitkä matka heikentää myös WiFi-yhteyttä. 

Valvontakameran salasana on hukassa tai unohtunut. 

- Tässä tapauksessa, ainoa ratkaisu valvontakameran salasanan palauttamiseen on palauttaa 
tehdasasetukset kameraan.  

- Tehdaspalautus onnistuu ulkokameroissa avaamalla kameran luukku neljällä (4) ruuvilla ja 
Reset-nappia (pieni musta nappi muistikortti paikan vieressä) painamalla 10sekuntia 
kameran ollessa virroissa, kamera palauttaa tehdasasetukset. 

Valvontakamera ei lue tai tallenna muistikortille. 

- Ulkokamerat tukevat max. 128GB muistikortteja ja sisäkamerat max. 64GB muistikortteja. 
- Tarkista kamerasi maksimi muistikortti-tila.  

Kamera ei enää tallenna ja kellonaika väärässä tehdasasetuksien palauttamisen jälkeen. 

- Kameraan täytyy laittaa uudelleen asetukset käyttöön kameran asetuksista. 
- Tehdasasetukset nollaavat kaiken kamerassa. 

Valvontakamera tallentaa vain muutaman päivän ajan. 

- Laita tallennus vain liikkeestä ja ihmisten liikkeestä. 
- Voit hankkia kameraasi isomman muistikortin (tarkista kameran maksimi muistikortti-tuki) tai 

ulkoisen tallentimen. 

Valvontakamera tallentaa lumihiutaleita, vesisadetta ja oksien heiluntaa yms. 

- Liiketallennus tallentaa kaikkea kuvassa näkyvää liikettä, joten pienennä liiketallennuksen 
herkkyyttä.  

- Jos pelkkä ihmismuodoista tallennus riittää, niin ota liiketunnistus pois käytöstä kokonaan. 

Mistä löytyy valvontakameran DID-koodi. 

- Kameran DID-koodi löytyy yleensä kameran kyljestä olevasta lapusta tai P6SLite 
sovelluksesta. 



Miten voin päivittää valvontakameraan uusimman ohjelmistoversion. 

- Katso www.turvaukko.fi/tuotetuki --> Valvontakameran päivitys. 

Valvontakameran kuvasta ei saa selvää. 

- Kokeile muuttaa kameran kuva ja video asetuksia. 
- Jos ei auta, niin palauta kameraan oletus asetukset ”Palauta oletus asetukset”. 
- Muista laittaa oletus asetuksien jälkeen tallennus ja kellonaika asetukset kuntoon. 

Valvontakamera ei käynnisty tai toimi kunnolla talven jälkeen. 

- Älä missään nimessä säilytä kameraa pakkasessa tai ulkona pitkiä aikoja ilman virtoja, se 
rikkoo kameran. (Kameran ollessa virroissa kamera tekee lämpöä ja poistaa kosteutta).  

- Kamera saattaa alkaa syöpyä vaikka kamera toimisi vielä kunnolla. 
- Ota yhteyttä sähköpostilla tuki@turvaukko.fi 

Valvontakamera ei yhdisty WiFi-verkkoon ja se on aikaisemmin yhdistänyt. 

- Tarkista, että WiFi-verkkosi ei ole muuttunut ja WiFi-verkkosi salasana ei ole muuttunut 
(esim. uusi reititin). 

- Oletko siirtänyt kameran tai WiFi-verkkosi sijaintia, joten kamera ei yllä WiFi-verkkoon. 
- Kokeile käynnistää kamera uudelleen. 

Valvontakamera ei luo ZWAP- verkkoa.  

- Kokeile käynnistää kamera uudelleen. 
- Tarkista, että kamerassa on antenni paikallaan. 
- Voit yhdistää kameran WiFi-verkkoosi myös, liitä kamerasi reitittimeesi verkkokaapelilla. 

Yhdistä mobiililaitteesi samaan verkkoon ja avaa P6SLite, Valitse ”+” ”Lisää laite”  
”Lisää manuaalisesti”  etsi kamerasi suurennuslasi kuvaketta painamalla  Valitse 
kamerasi  Anna kamerallesi nimi ”nimi” kohtaan ja valitse ”Lisätä”. Kameran lisäyksen 
jälkeen mene kameran asetuksiin ja valitse ”WiFi-asetukset” ja sieltä valitse verkkosi ja 
syötä verkkosi salasana. Paina lopuksi ”Vahvista”, jotta kamerasi yhdistyy WiFi-verkkoosi. 

 

 

Jos ongelmaasi ei löytynyt ratkaisua ota yhteyttä teknisen tuen 
sähköpostiin: tuki@turvaukko.fi 

 


