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Käyttöohjeet 

Versio 1.0.0 Malli nro. A6 

Kiitos tuotteemme valinnasta! 



 
  

 
 

Käyttöohje Käyttöohje 

Sisältö 1.1. Tuotekuva： 
          

1. Tuote- & pakkauslista 

2. Kameran asennus 

3. Ohjelman asennus 
3.1. Ohjelman lataus 
3.2. Laitteen lisäys 
3.3. Lisää Online -laite 
 

1.2. Pakkauslista: 

1* Camson A6 1* ruuvikiinnikeet 

4. 
5. Turvallinen paristojen käsittely ja käyttö  

SIVU: 1 SIVU: 2 

Kysymykset & vastaukset 
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1* 2m Micro USB -kaapeli 1 * käyttöohje 2.3 Aseta Micro SD -muistikortti (ei toimiteta myyntipaketin mukana) 

laitteeseen. Laite tukee muistikortteja 128 GB asti. 

TF 

2.4 Sulje paristokotelon kansi ruuveilla. 

2.  Kameran asennus 

2.1. Irrota kameran pohjassa sijaitsevat ruuvit ja avaa paristokotelon kansi. 2.5. Resetoi laite painamalla reset-näppäintä noin 3 sekunnin ajan. Laite 

päästää äänen ja vilkuttaa punaista valoa kun resetointi on tehty 

onnistuneesti.   

                            
2.2. Aseta neljä AA-paristoa (ei toimiteta myyntipaketin mukana). Kiinnitä 

huomiota, että paristot asennetaan oikein päin.  

SIVU: 3 SIVU: 4 
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2.6  Kiinnitä magneettinen kiinnike seinään käyttämällä paketin mukana 

tulleita ruuveja.  
3. Ohjelman asennus 

3.1. Lataa ja asenna ohjelma älypuhelimeesi käyttäen jompaa kumpaa alla 

mainittua tapaa: 

 

TAPA 1. Lataa ilmainen WeHome -niminen sovellus Applen App Storesta tai 

Googlen Play Storesta  

Saat tarvittaessa tukea asennukseen nettisivulta: www.linkwil.com. 

2.7 Huomioitavaa seinäasennuksessa 

1. Kameran korkeus maasta tulee olla noin 2,1 metriä. 

2. Kameran tulee osoittaa alaviistoon noin 15 asteen 

kulmassa. 

3.2.  Lisää laitteesi 

3.2.1. Varmista, että älypuhelimesi on kytkettynä 2.4G Wifi-verkkoon. 

Avatessasi puhelimeesi ladatun WeHome -sovelluksen, näet alla olevan 

näytön:  

The height   should 

be 2.1meters    from 

groud 

SIVU: 5 SIVU: 6 

TAPA 2. Skannaa  alla oleva QR-koodi asentaaksesi WeHome -sovelluksen.  



 
  

 
 

Käyttöohje Käyttöohje 

3.2.2. Valitse “Add Device” jolloin näet seuraavan näytön:  3.2.5. Kirjoita haluamasi salasana Camsonille.  

3.2.3 Valitse “LinkCam” ja tämän jälkeen “Red led is blinking”. Tarvitsemasi 

QR-koodi on laitteen pohjassa.  

3.2.6. Laite käynnistyy noin 3 minuutin ajan. Varmista, että puhelimesi 

äänenvoimakkuus on säädetty maksimiin.   

3.2.7. Asennuksen jälkeen, voit valita laitteen nimeksi Front door (etuovi), Back 

door (takaovi) tai muuttaa haluamasi nimen kameralle päättääksesi 

asennuksen.   

==> ==> Valmista! 

SIVU: 7 SIVU: 8 

3.2.4. Täytä Wifi-verkkosi salasana. Huomaa: Jotkut salasanat ovat riippuvaisia 

kirjasimen koosta, joten varmista että salasana on 100% oikein. Tämän 

jälkeen valitse: CONNECT TO WI-FI 
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3.2.8. Mikäli 3 minuutin jälkeen näkyviin tulee teksti “configure fail”, varmista, 

onko Wifi-verkkosi asetettu ainoastaan 5.0G verkoksi. Suurin osa uusimmista 

Wifi-reitittimistä ovat sekä 2.4G että 5.0G. Säädä reititin käyttämään 2.4G:tä, 

resetoi kamera ja aloita alusta.  

SIVU: 9 SIVU: 10 
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välillä.  Suosittelemme vaihtamaan oletuskäyttäjänimen sekä -salasanan 

ohjelman asetuksista heti käyttöönoton jälkeen. 

K6: 4.  Kysymykset ja vastaukset 

V6: Ohjelma tukee IOS 8.0 ja uudempaa sekä Android 4.0 ja 

uudempaa. K1: Tarvitseeko Camsonia yhdistää verkkovirtalähteeseen? 

K7: Kuinka voin asentaa Camsonin seinälle? V1: Ei tarvitse. Laite on 100% langaton. Camson saa virtansa 4 AA-

paristosta, joiden  valmiustila kestää jopa 800 päivää. Lisäksi se voi 

myös ottaa virtansa paketin mukana toimitetulla Micro USB-

kaapelilla.  

V7:  Ensin, kiinnitä magneettiikinnitin seinääsi käyttäen paketin 

mukana toimitettuja ruuveja. Tämän jälkeen aseta Camson 

magneettikiinnikkeeseen. Voit kiinnittää magneettikiinnikkeen 

sileään pintaan käyttäen 3M kaksipuolistateippiä. 

 

K2: Kuinka pitkä kameran toiminta-aika on täydellä latauksella.  

V2: 6-8 kuukautta riippuen Wifi-yhteydestäsi sekä kun lasketaan 10 

hälytystä päivää kohden, kunkin hälytyksen kestäessä 15 sekunnin 

ajan.  

K8: Mitä teen jos laitteen lisääminen epäonnistuu? 

V8:  Ensiksi, resetoi laite käyttäen paketin mukana tullutta 

resetointipiikkiä ja tarkista vilkkuuko laitteen merkkivalo punaisena. 

Jos valo ei vilku, vaihda paristot ja varmista, että paristot on 

asennettu oikeinpäin. Toiseksi, varmista, että verkkosi on asetettu 

käyttämään 2.4G:tä. Camson ei tue 5.0G verkkoa.  

K3: Tukeeko Camson reaaliaikaista kuvan seurantaa? 

V3: Kyllä, tarvitset kuitenkin tätä varten riittävän hyvän 

nettiyhteyden.   

Kuinka monta katsojaa voi katsoa Camsonin välittämää  

kuvaa yhtäaikaisesti? 

Kolmanneksi, varmista, että älypuhelimesi on varmasti yhdistetty 

Wifi-verkkoon ja signaali on riittävän voimakas. 
K4: 

Viimeiseksi, pidä puhelimesi ja Camson 2 metrin sisällä toisistaan 

asennuksen ajan.  
V4: Yhtäaikaisija katsojia voi olla kolme, joista yksi voi puhua.  

K5: Onko kuvaamani videot tallessa 

Camsonissa? 
K9: Mitä teen, jos en voi vastaanottaa videopuhelua? 

V5:  Camson käyttää  P2P tiedonvälitystä, joten mikään kuvatuista 

videoista tai kuvista ei tallennu tarjotulle palvelualustalle. Laitteessa 

on salattu yhteys tideon siirtämiseksi Camsonin ja älypuhelimesi  

V9: Uudelleenkäynnistä WeHome -ohjelma, kun olet ensin 

käyttänyt puhelimesi virran pois päältä. Tämä auttaa siihen, että 

ohjelma pysyy auki taustalla. 

SIVU: 11 SIVU: 12 

Mitä älypuhelinversioita Camsonin ohjelma tukee? 
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IOS -puhelimelle, videopuhelu toimii kun ohjelma on Onlinessa, tai • ÄLÄ SÄILYTÄ paristoja vaaralllisten tai syttyvien materiaalien kanssa. 

Säilytys vain viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.   Muussa tapauksessa voit vastaanottaa vain ilmoitukset. Jotkut 

älypuhelimet katkaiset yhteyden jos näyttö on lukittuna tietyn 

aikaa. Tällöin ohjelma ei voi luoda yhteyttä verkkoon ollenkaan.  • Vaikka Camson kamerasi onkin säänkestävä ja turvallinen käyttää ulkona, 

ÄLÄ PÄÄSTÄ paristolokeroa kastumaan asennuksen yhteydessä. 

• PIDÄ paristot AINA lasten ulottumattomissa.  

K10: Mitä teen, jos unohdan salasanan? 

V10: Resetoi Camson (paina reset-näppäintä yli 3 sekunnin ajan). 

Kuulet merkkiäänen ja näet punaisena vilkkuvan merkkivalon. 

Tämän jälkeen suorita laitteen asennus uudelleen. Huomaa, että 

kaikki laitteessa olevat tiedot poistetaan ja asetukset palaavat 

tehdasasetuksia vastaavaksi.  

• VAIHDA KAIKKI paristot samaan aikaan käyttäen vain saman valmistajan paristoja ja ÄLÄ 

ASETA paristoja väärin päin. VARMISTA, että paristokotelossa ei ole roskian tai mitään 

muuta ylimääräistä. Seuraa ohjekirjaa kameran asennuksessa sekä käyttöönotossa.  

5.  Turvallinen paristojen käsittely ja käyttö 

• Seuraa Suomen lainsäädäntöä hävittäessäsi käytettyjä paristoja. Näiden  

varoitusten/ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuva Camsonin vahingoittuminen ei 

lain mukaan kuulu tuotetakuun piiriin. 

Paristot voivat RÄJÄHTÄÄ, SYTTYÄ TULEEN ja/tai AIHEUTTAA PALOVAMMOJA 

mikäli ne puretaan , puhkaistaan, viilletään, litistetään, saatetaan oikosulkuun, 

poltetaan, ladataan uudelleen (kertakäyttöiset paristot) tai altistetaan vedelle, 

tulelle tai korkeille lämpötiloille. Varmistuaksesi täydellisestä turvallisuudesta ja 

paristojen toimivuudesta, käytä vain paristoja jotka käyttävät sisäänrakennettua 

lämmönsuojausta.  

 

• ÄLÄ KÄYTÄ huonolaatuisia tai jäljitelmäparistoja Camsonin langattomassa 

valvontakamerassa. Käytä vain laadukkaita, tunnettujen valmistajien 

valmistamia paristoja, kuten esimerkiksi Panasonic®, Energizer® tai 

Duracell®. 

• ÄLÄ KÄYTÄ ladattavia paristoja  

• ÄLÄ LAITA irrallisia, suojaamattomia paristoja taskuun, käsilaukkuun tai 

muihin säilytyspaikkoihin, missä on metaalikosketuksen vaara.  
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