
  

 

Valvontakamera 
-yleiset käyttöohjeet iEye-ohjelmalle 

 
 
 

Kiitos kun ostit valvontakameran! Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen 
käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan yhteydessä 

asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen. Muistathan myös käydä 
arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaitamme tuotesivuille tehdyistä 

arvosteluista. 
 

Tästä ohjekirjasta löydät ohjeet tuotteen ohjelman käyttöön. 
 
 
  

 
 
 

 

Ohjekirjan sisältö 
1.Ohjelmisto 1 

2. Kameran käyttöönotto 1 

3. Asetukset ja live-kuvan katselu 3 

4. Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys 5 
 

 
 
 
 
 

 
Tämän käyttöohjeen on tehnyt e-ville.com -tuotetiimi 

 



 

 1. Ohjelmisto 
Lataa sovellus nimeltä iEye Android (Google Play Store) tai iOS (App Store) -laitteellesi. Voit 
ladata sovelluksen myös seuraavien QR-koodien kautta:  

  
   Android        iOS 
 

Vaihtoehtoisesti voit ladata sovelluksen nettisivulta: http://www.ihomeapp.cn/  
 
Ladattuasi ohjelman sinun tulee rekisteröityä palveluun. Rekisteröinnin voi tehdä joko 
puhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi. Mikäli kirjautuminen ei onnistu suoraan, 
tarkista sähköpostisi, onko sinne tullut tilin vahvistusviesti. Viestissä on linkki, jota 
klikkaamalla tilisi aktivoituu. Mikäli viestiä ei näy, tarkista myös sähköpostisi 
roskapostikansio. 

2. Kameran käyttöönotto 
1. Laita kameraan muistikortti ennen virran kytkemistä. 
2. Liitä kamera virtajohdolla verkkovirtaan. Kamera kalibroi itsensä noin minuutin ajan.  
3. Lataa ja asenna iEye-sovellus puhelimeesi. Asennusta varten, katso kohta 3. 

Ohjelmisto.  
4. Yhdistä puhelimesi langattomaan Wlan-verkkoon. Huom! Verkon on oltava sama, 

johon kamera yhdistetään. Mikäli verkkoon yhdistäminen tapahtuu 
LAN-verkkokaapelilla, kytke se tässä vaiheessa.  

5. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdosta laitteen käyttöönottamiseksi: 
○ Smartlink (suositellaan): Käytä tätä vaihtoehtoa, kun käytössä on langaton 

Wlan-verkko. Ohjelma pyytää nostamaan puhelimesi volyymia, sillä ohjelma 
lähettää Wlan-verkon kirjautumistiedot laitteeseen ääniaalloilla. Yhdistäminen 
voi viedä 1 - 2 min. 

○ Fast Networking: Kamera päästää äänen, kun yhdistämisen voi tehdä.  
○ Wired Connection: Käytä tätä yhteyttä, kun haluat yhdistää kameran 

verkkoon käyttämällä LAN-verkkokaapelia.  
6. Ohjelma pyytää syöttämään Wifi-verkon salasanan. Kun yhdistäminen on onnistunut, 

ohjelma pyytää täyttämään laitteen nimen. Laitteen nimi on numerosarja, joka löytyy 
kameran pohjassa tai kyljessä olevasta tarrasta ID:XXXXXXXX. Täytä ID-numero 
laitteen nimen kohdalle (Name the device). Salasana laitteelle on oletuksena 123456. 
Odota laitteen yhdistämistä.  
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7. Kamera päästää merkkiäänen, kun kamera on yhdistäminen on onnistunut.  
8. Voit nimetä kameran haluamaksesi painamalla vasemmassa yläreunassa olevasta 

kameran nimestä (ID-numero). Voit nimetä nimeksi esim. “olohuone”. Painamalla 
“Save” kamera on online-tilassa.  

 
 
Uuden laitteen lisääminen QR-koodin avulla: Avaa sovellus, siirry kohtaan lisää (more), 
valitse kohta lisää kamera QR-koodilla (add camera by QR code). Syötä WiFin ID-numero 
sekä salasana (oletuksena 123456), seuraavaksi QR-koodi ilmestyy näytölle. Skannaa 
QR-koodi kameralla ja odota yhteyden muodostumista. Nettiyhteyden valo syttyy kun laite 
on online tilassa, syötä tällöin kameran salasana ’123456’ (alkuperäinen) ja tallenna laite.  
 
Uuden laitteen lisääminen manuaalisesti: Voit lisätä kameran itse manuaalisesti, mikäli 
kamera on valmiiksi yhdistettynä samaan WiFi verkkoon ja tiedät kameran ID:n sekä 
salasanan.  
 
Laitteen poistaminen  
Android: Paina haluamasi kameran tietoja kunnes näyttöön ilmestyy kysymys, haluatko 
poistaa laitteen, paina tällöin OK.  
IOS: Valitse haluamasi kamera, vedä valintaasi vasemmalle poistaaksesi. 
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3. Asetukset ja live-kuvan katselu 
Perusnäkymä “All Devices” 
Kameran hallinta 
Perusnäkymän kohdasta “Device” pääset aina 
palaamaan kyseisen kameran perusnäkymään.  
 
Viestien hallinta 
Samaan ohjelmaan yhdistettyjen kameroiden ja 
laitteiden antamat hälytykset.  
 
Nauhoituksien katselu 
Perusnäkymän kohdasta “Image” pääset 
katselemaan laitteen antamia hälytyksiä ja tallenteita.  
 
Ohjelman hälytykset 
Perusnäkymän valikosta “My” voit hallita ohjelman 
antamia hälytyksiä, käyttäjätietoja sekä salasanoja.  
 
Nauhoituksien katsominen 
Perusnäkymän valikosta “Playback” voit katsella 
kameran nauhoituksia. 
 
Valvonnan päälle kytkeminen  
Perusnäkymän valikosta “Defence” voit kytkeä järjestelmän (esim. kameran 
liikkeentunnistimen) päälle ja pois. 
 
Perusasetukset 
Device Information - Tietoa laitteesta 
Time settings - Aika-asetukset 

● Muuta valvontajärjestelmän aika-asetuksia 
sekä aikavyöhyke. Aika-asetukset vaikuttavat 
laitteen toimintaan.  

Picture and Sound - Kuva- ja ääniasetukset 
● Video formaatin muttaminen 
● Voluumin säätö 
● Liikkeentunnistus, herkkyyden säätäminen 

Security settings - Turva-asetukset 
● Salasanojen hallinta, lisää muiden käyttäjien 

pääsy valvontajärjestelmään 
Network settings - Hallitse verkkoasetuksia 

● Verkkoyhteyden tyypin vaihtaminen, 
langaton/langallinen 
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Alarm settings - Hälytysasetukset 
● Hallitse laitteen antamia hälytyksiä esim. haluat vastaanottaa hälytykset 
● Määritä sähköpostiosoite tai puhelinnumero, johon haluat vastaanottaa hälytykset. 

Valmistaja suosittelee käytettävän yleisimpiä sähköpostiosoitteita, kuten Gmail, 
Outlook ja Hotmail 

Record settings - Tallennusasetukset 
● Laitteeseen lisätyn muistikortin asetukset ja formatoiminen 
● Kameran toiminnan säätäminen. Valittavissa manuaalinen, hälytyksestä tapahtuva ja 

ajastettu nauhoitus 
Add sensor - Lisää sensorit 
Firmware update - käyttöjärjestelmän päivitys 
 
Live-kuvan katselu 
Voit hallita kameraa napauttamalla perusnäkymässä näkyvästä kuvasta tai Play-napista. 
Tällöin saat näkyviin kameran aktiivisen näkymän. 
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Huom! Jos kamerasi on varustettu automaattisella kääntöominaisuudella, ethän liikuta 
kameraa käsin. Säädä haluamasi kuvakulma vain sovelluksen avulla. Kuvakulman 
säätäminen onnistuu näyttöä pyyhkäisemällä valinnan ollessa aktiivisena. Voit säätää 
kameraan valmiiksi 5 eri asentoa oikessa yläkulmassa olevan lipun avulla (automaattinen 
kamera). Livekuvaa tarkkaillessa, voit myös säätää äänet päälle tai pois, ottaa kuvan sen 
hetkisestä tilanteesta sekä puhua kameran kautta painamalla mikrofonin kuvaa 
yhtäjaksoisesti. Voit myös säätää videon resoluutiota haluamaksesi.  
 
Voit hallita muistiin merkittyjä sijainteja kameran live-kuva -näkymästä. Klikkaa lippua, jolloin 
tallennetut sijainnit näkyvät numeroituna. Painamalla pitkään haluamastasi näkymästä voit 
poistaa ja uudelleennimetä sijainnin haluamaksesi.  

4. Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys 
 

1. Kameraa ei löydy LAN verkosta?  
 Varmista että kamera on onnistuneesti yhdistetty internetiin ja että Internet yhteytesi toimii. 
Mikäli käytät wifi-yhteyttä, varmista ettei kamera ole verkon kantaman ulkopuolella.  
 
Varmista myös, että wifi-reitittimesi on säädetty käyttämään taajuutta 2.4 GHz. Kamera ei 
tue 5.0GHz taajuutta. Yleisimmissä reitittimissä on ON-OFF tyyppinen kytkin, mistä 
käytettävän taajuuden voi muuttaa. 
 

2. Kamera ei tallenna?  
Formatoi SD-kortti sovelluksen avulla tai irrota SD-kortti ja formatoi se tietokoneellasi. Aseta 
SD-kortti tämän jälkeen takaisin. Sammuta kamera aina poistaessasi tai asettaessasi 
muistikorttia.  
 

3. QR-koodin skannaaminen ei onnistu?  
Varmista, että kamera osoittaa suoraan QR koodia kohti, liikuta sitten puhelintasi hieman.  
 

4. Kameralista on offline-tilassa?  
Varmista, että kamera on onnistuneesti yhdistetty internetiin ja että Internet yhteytesi toimii. 
Mikäli käytät wifi-yhteyttä, varmista ettei kamera ole verkon kantaman ulkopuolella. 
 

5. Kamera lista näyttää ! merkkiä?  
Varmist,a että kamera on onnistuneesti yhdistetty internetiin. Varmista, että olet syöttänyt 
oikean salasanan.  
 

6. Kameran salasana on unohtunut tai yhdistäminen epäonnistuu?  
 Kameran pohjassa on reset-nappi. Tätä painamalla n. 5 sekunnin ajan voit resetoida 
kameran. Tällöin kamera palautuu tehdasasetuksille jolloin salasana on: 123456 .  
 

7. Puhelimen sovellus “IEye” sekä CMS tietokoneella ei yhdistä kameraan 
yhtäaikaisesti?  
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Sovellusta voi käyttää vain yhdellä tunnuksella samaan aikaan. Rekisteröi itsellesi useampi 
tunnus mikäli haluat käyttää sovellusta usealla eri laitteella yhtäaikaisesti.  
 

8. En vastaanota hälytysilmoituksia sähköpostitse? 
Tarkista, ettei sähköposteja ole estetty tai mikäli ne ovat joutuneet roskapostikansioon. 
Sähköpostisi asetuksista voit sallia viestien vastaanottamisen tuntemattomista lähteistä.  
Varmista myös, että laitteeseen on tehty saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset (Firmware 
Update). 
 
Huomioitavaa 
MicroSD -muistikortin asentaminen ja poistaminen laitteesta tulee tehdä vain, kun kameran 
virta on kytkettynä pois päältä. Mikäli kamera ei tunnista korttia, on kortti formatoitava, joko 
kamerassa ohjelman avulla tai kytkemällä muistikortti tietokoneeseen.  
 
  

Tämä ohjekirja on laadittu ohjemistoversiolle 03.24.00.23. Tuotteen valmistaja 
päivittää ohjelmaa tietyn aikavälein, joten mahdolliset muutokset ulkoasussa ja 

valikossa ovat mahdollisia. 
 

 
Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai 

ilmaantuu kysymyksiä, olethan asiakaspalveluumme yhteydessä: 
www.e-ville.com/contact-form.php.  
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