
1. Virta / Toimintonäppäin 2. Merkkivalo 3. USB-portti
4. MicroSD-paikka 5. Mikrofoni 6. Reset-painike

Teline Pidikemagneetti Metallitarra

Käyttöohje 3M Tarra USB-kaapeli

Sovelluksen asentaminen

Perustoimenpiteet
Aseta MicroSD-kortti, Class10 tai parempi suositeltu.
Maksimissaan 64GB muistikortit tuettu. 
Formatoi kortti ennen käyttöä.

Kytke kamera lataukseen tai paina virtapainiketta pohjassa kunnes
merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä käynnistymisen merkiksi.
Käynnistymisen jälkeen (n. 30sek) vilkkuu merkkivalo hitaasti 
punaisena automaattisen nauhoituksen merkiksi. 
Paina virta/toimintonäppäintä kerran lopettaaksesi tallennuksen, 
jolloin kamera siirtyy valmiustilaan merkkivalon palaessa sinisenä.

Kameran sammuttaminen: Pidä virtanäppäintä pohjassa 
5 sekunnin ajan jolloin merkkivalo vilkkuu seitsemän kertaa 
punaisena ja sinisenä sammumisen merkiksi.

AP-yhteystila
Käynnistymisen jälkeen yhdistä puhelimesi kameran luomaan
WiFi-verkkoon (nimeltä Cooky_****) salasanalla 12345678.
Ks. kuva 3.1

Kirjaudu CookyCam-sovellukseen AP-yhteystilassa katsoaksesi
kameran kuvaa. Ks. kuva 3.2

Huomio:
AP-yhteystila: Kamera on yhteydessä suoraan puhelimeen Wi�-yhteydellä.
IP-yhteystila: Kamera on WiFi-tukiaseman kautta yhteydessä internetiin. 
   Puhelin voi olla näin yhetydessä kameraan mistä vain!

Kuva 3.1 Valitse Cooky_

Kuva 3.2.1 Avaa CookyCam -sovellus

Kuva 3.2.2 Palaa takaisin kuva-tilasta

Kuva 3.2.3 Päänäkymä

IP-yhteystila
Sovelluksessa valitse kameran asetukset -> Wi-Fi setting -> 
Aseta “Enable Wi-Fi” päälle, jonka jälkeen täytä langattoman verkkosi tiedot.
Kamera käynnistyy uudestaan, jonka jälkeen merkkivalon 
tulisi palaa punaisena onnistuneen yhdistyksen merkiksi.

Huomioitavaa:
Valitse oikea langaton verkko ja kirjaudu siihen oikealla salasanalla.
Väärillä tiedoilla kamera palaa AP-yhteystilaan merkkivalon palaessa sinisenä.
Asettaaksesi IP-yhteystilan uudelleen poista kamera Detele-painikkeesta ja 
yhdistä siihen uudestaan. Erikoismerkkejä sisältävät SSID:t tai 5G-verkko 
eivät ole yhteensopivia.
Internet-yhteydestä ja WiFi-verkosta riippuen yhdistäminen voi kestää 1-3 minuuttia.
Odotathan rauhassa. Merkkivalo syttyy punaiseksi onnistuneen yhdistämisen 
merkiksi.
Mikäli usean yrittämisenkään jälkeen kamera ei yhdistä verkkoon, yritä seuraavaa:
1. Sulje kamera ja käynnistä se uudestaan. Käynnistä sovellus uudestaan ja päivitä laitelista.
2. Tarkista internet-yhteyden tila. Testaa verkkoa puhelimellasi.
3. Poista kamera sovelluksesta, sulje sovellus ja lisää kamera uudestaan.

Vaihtaaksesi kameran IP-yhteystilasta takaisin AP-yhteystilaan, 
tuplaklikkaa Virta/Toimintonäppäintä.

Lisää kamera manuaalisesti (Kuva 4.3)

Kuva 4.3.1 Lisää laite    4.3.2 Lisää manuaalisesti      4.3.3 Syötä ID ja salasana
HUOM: Tarkista ID ja salasana laitteen kyljessä olevasta tarrasta.

Päänäkymä

Laitteen ID

Videon katselu

Poista laite

Päivitä laite

Lisää uusi laite
Online / O�ine

Tallenteiden toisto

Tietoa sovelluksesta
Liiketunnistimen 
hälytykset

Katsele sovelluksella 
otettuja kuvia tai videoita

Reaaliaikainen kuva

Kuuntele
Ota kuva

Videon tallennus Pimeänäkö
on/o�

Kuvan kääntö

Akun tila

Asetukset

Laitteen nimi
Vaihda salasana

Valitse verkko

Videon laatu

Laitten merkkivalo
Tallennustila

Liiketunnistin

Laitteen tiedot

Resetoi IP-yhteystilan salasana
IP-yhteystilassa sekä valmiustilassa (punainen jatkuva merkkivalo)
yhdistä USB-latauskaapeli, paina 5 sekuntia virtapainiketta pohjassa
jolloin merkkivalo vilkuttaa sinistä ja punaista. Kamera käynnistyy
uudestan onnistuneen resetoinnin jälkeen. Resetointi voi viedä
minuutinkin, joten odotathan rauhassa laitteen käynnistymistä.

Merkkivalot

AP-yhteystila  Sininen merkkivalo

IP-yhteystila   Punainen merkkivalo

Tallennus / Valmiustila  Valo vilkkuu hitaasti / Jatkuva

Ei muistikorttia  Sininen ja punainen vilkkuva

FAQ
1. Mitä tehdä kun punainen ja sininen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti käynnistäessä?

- Tarkista muistikortti, formatoi tarvittaessa käyttäen tietokonetta.

2. Mitään ei tapahdu kun painan pitkään virtapainiketta?

- Tarkista kameran akku. Laita kamera latautumaan.

3. Kameran merkkivalot ei reagoi pitkään virtapainikkeen painallukseen

- Resetoi kamera painamalla reset-painiketta virtaportin vieressä.

4. Miksi kamera on lämmin?

- Kamera voi lämmetä käytössä, varsinkin IR-ledien (yönäkö) ollessa päällä.

Tämä ei ole vaarallista.

5. Kuinka kauan akun lataaminen kestää?

- Noin 2-3 tuntia. Käytä mukana tullutta laturia tai muuta 5V1A laturia.

Huomioitavaa
1. Käytä vain sopivia latureita, jännite 5V1A

2. Älä pudota tai kohdista kovia iskuja kameraan

3. Älä koske kameran linssiin tai sensoriin. 

Käytä puhdistukseen kuivaa ja pehmeää kangasta kastettuna alkoholiin.

4. Varo kohdistamasta kameraa suoraan aurinkoon. 

Tämä voi aiheuttaa huonolaatuisia kuvia, sekä vähentää valosensorin käyttöikää.

5. Älä käytä kameraa extreme-olosuhteissa. 

Kosteus, pöly, liiallinen kylmyys tai kuumuus voi vahingoittaa kameraa.

Suositeltu käyttölämpötila on -5 ja +50 celsiusasteen välillä. 

Varo laittamasta kameraa vahvaan elektromagneettiseen säteilyyn.

6. Varo laitteen ylikuumenemista, huolehdi ilmanvaihdosta kameran säilytyksessä.


