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1. Pura kamera pakkauksesta ja kytke se verkkokaapelilla Internet-yhteyteen eli reitittimeen tai
kytkimeen
2. Kytke kameran verkkomuuntaja paikoilleen
3. Kiinnitä kameran WLAN-antenni paikoilleen – huom. kiristä kohtuudella, jotta liitos ei vahingoitu!

Käyttöönotto mobiililaitteella











Asenna ”Its Mycam” –niminen sovellus mobiililaitteeseen sovelluskaupasta
o Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivy.camera&hl=fi
o iOS - https://itunes.apple.com/us/app/its-mycam/id946818605?mt=8
Käynnistä sovellus ja valitse ”Add camera”
Valitse ”Scan QRCode” ja seuraa ohjelmassa näkyviä ohjeita
o Skannaa ohjelmalla kamerassa oleva QR-koodi
o Oletussalasana on ”000000”
Kamera on nyt lisätty ohjelmaan. Mikäli haluat liittää kameran langattomaan WLAN-verkkoon,
noudata seuraavia ohjeita
Klikkaa kameran ”Advanced settings” valikko auki ja valitse ”Wifi”. Valikon saa auki myös ohjelman
päävalikossa klikkaamalla oikean yläkulman ”Edit” –nappia ja klikkaamalla tämän jälkeen kameran
kuvan päälle tulevasta ”SET” -napista
Yhdistä nyt kamera haluamaasi WLAN-verkkoon. Syötä myös verkon salasana
Asetusten tallentamisen jälkeen kameran verkkokaapeli voidaan irrottaa – kamera toimii nyt
langattomasti

Käyttöönotto tietokoneella
1. Asenna tietokoneellesi kameran mukana tulevalta CD-levyltä löytyvä ”SearchIPCam” –ohjelma
2. Käynnistä ohjelma asennuksen jälkeen – ohjelma listaa verkosta löydetyt kamerat
3. Tuplaklikkaamalla haluttua kameraa listassa, ohjelma aukaisee kameran hallintapaneelin Internetselaimeen
4. Käyttäjätunnus ja salasana ovat oletuksena ”admin”
5. Klikkaa ylävalikon hammasrattaan kuvaa päästäksesi kameran asetuksiin
6. Vasemmalta valikosta löydät kaikki kameran asetukset
7. Halutessasi liittää kameran langattomaan WLAN-verkkoon, valitse ”Network Settings” ja ”Wireless
Settings”
8. Klikkaa Search – kamera hakee kuuluvuusalueella olevat WLAN-verkot
9. Valitse haluamasi verkko ja syötä sen salasana / suojausavain ”Key”-kenttään
10. Tallenna asetukset painamalla yläpuolella olevaa ”Save” –nappia
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Muistikortin asennus
Muistikortti asennetaan kameran sisälle. Asentaaksesi muistikortin, noudata huolellisesti seuraavia ohjeita.
1.
2.
3.
4.

Kytke kamera irti verkkovirrasta
Irrota kameran kuvussa olevat neljä ruuvia ja nosta kupu poissa paikoiltaan
Käännä varovasti kameran kuvapää 90° kulmaan, jotta näet muistikorttipaikan piirilevyn alapuolella
Aseta microSD-muistikortti kuvassa näkyvään muistikorttipaikkaan:

5. Aseta suojakupu takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvit huolellisesti
6. Mene tämän jälkeen kameran asetuksissa kohtaan ”Record” ja ”SD Card Info”
7. Tarkista, että muistikortti näkyy hallintapaneelissa. Formatoi muistikortti ja säädä sen jälkeen
halutut tallennusasetukset kohdassa

Lisätietoja
Lisää ohjeita löydät kameran CD-levyltä löytyvästä englanninkielisestä käyttöohjeesta.

