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4 / 8 kameran turvakamerajärjestelmä 
 

Kiitos kun ostit tämän turvakamerajärjestelmän. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten 
jos tueotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan yhteydessä 

asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen ja muistathan käydä 
arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaitamme tuotesivuille tehdyistä 

arvosteluista. 
 

Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista sekä ohjeet tuotteen käyttöön. 
  

KÄYTTÖTARKOITUS 
 

Heti valmis neljän tai kahdeksan HD-valvontakameran säänkestävä paketti kodin, toimiston, 
mökin tai minkä tahansa alueen valvontaan ja turvaamiseen. Kamerat ovat suunniteltu 
ulkokäyttöön ja ne kestävät tuulen ja sateen, sekä jopa -30 asteen pakkasen. Voit siis 

käyttää kameroita ympäri vuoden, yökuvauksen ansiosta myös öisin. 
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1.Tuotteen tiedot 
Tallennin (NVR): 
 

 
1. WiFi-antenniportti: Antennien kytkentäpaikan tallentimessa 
2. Wlan-portti: Verkkokaapelin kytkentä 
3. VGA-portti: Näytön kytkeminen tallentimeen 
4. HDMI-portti: HDTV-näytön kytkeminen tallentimeen 
5. USB-portti: Hiiren ja muiden oheislaitteden liittäminen 
6. Virtaportti: Virrankytkeminen laitteeseen 

 
 
Kamera: 

 
 

1. DC-virtakaapelin kytkentä (12V/1A) 
2. RJ45-verkkokytkentä: Verkkokytkentä kameran ja tallentimen välisen yhteyden 

muodostukseen. Tehtaalta toimitettu valvontakamerajärjestelmä toimitetaan niin, että 
kameran ja tallentimen välinen yhteys on jo valmiiksi muodostettu. Jos yhteys 
joudutaan tekemään uudelleen, voit kytkentää käyttää yhteyden luomiseen. 
Käyttöohjeesta löytyy tähän tarkemmat ohjeet.  
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Paketin tiedot: 
● 4 / 8 x Valvontakamera 
● 4 / 8 x Virtajohto (1.5m, 12V/2A, ei säänkestävä) 
● 4 / 8 x Seinäkiinnike 
● 1 x Tallennin 
● 1 x Tallentimen hiiri 
● 1 x Tallentimen virtajohto 
● 1 x RJ45 Ethernet-kaapeli 
● 1 x käyttöohje  

HUOM! Varmista kaikkien johtojen ja pakettien mukana toimitettujen osien toimivuus ennen 
järjestelmän lopullista asennusta paikoilleen. 

 
2. Järjestelmän käyttöönotto 
 
Asennus:  
 

 
 
Tallentimen voi yhdistää Wlan-reitittimeen paketissa toimitetun  RJ45-verkkojohdon avulla. 
Tallenninta ei voi yhdistää langattomasti reitittimeen.  
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Voit kytkeä tallentimen suoraan ulkoiseen näyttöön ottaaksesi järjestelmän käyttöön 
(tallentimessa on oma Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä.) Kytkennän voi tehdä VGA- tai 
HDMI-liittimen kautta.  
 

Järjestelmän asentaminen vaihe-vaiheelta: 
1. Asenna kameroiden ja tallentimen antennit paikoilleen. 
2. Kytke näyttö tallentimeen käyttäen HDMI- tai VGA liitintä.(HDMI- ja VGA-johdot eivät 

kuulu pakkaukseen.  
3. Kytke tallentimeen virta (käytä suurempaa 12V/2A muuntajaa). 
4. Kytke kameraan virta (käytä pienempiä 12V/1A muuntajia). 
5. Tämän tehtyäsi kameroiden välittämä kuva ilmestyy näytölle.  
6. Kytke hiiri tallentimen takaosassa olevaan USB-porttiin. Tämän jälkeen järjestelmä 

on valmis käytettäväksi! 
 

3. Käyttöjärjestelmän hallinta 
 
Ohjelman avulla voit hallita eri toimintoja, kuten Live-kuvaa, nauhoituksien hallinta- ja 
toistoasennuksia sekä videon tallennus- ja perusasetuksia.  

3.1 Oletuskirjautumistiedot 
Käyttäjätunnus: Admin 
Salasana: Ei mitään (salasanan voi jättää tyhjäksi ja klikata “kirjaudu”) 
 
Huom. Vaihdathan salasanan heti ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Voit vaihtaa 
salasanan klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla  
- Go to system setup (järjestelmän asetukset  
- System Admin (järjestelmän hallinnoija) 
- User Management (käyttäjien hallinta) 

Kovalevyn asentaminen  
 
Jos tallentimessasi on jo kovalevy asennettuna tai et halua asentaa sitä, voit jättää tämän 
kohdan väliin.  
 
Myyntipaketti ei sisällä kovalevyä. Tallennin toimii useimpien 3.5” SATA HDD tai 2.5” 
SATA HDD -kovalevyjen kanssa.  
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4. Videon toistaminen tallentimessa 
Kun olet tallentimen käyttöjärjestelmän ikkunassa, klikkaa hiiren oikeaa näppäintä ja valitse 
→ Video Playback (videon toisto) → Manual search (manuaalinen haku). Voit määritellä 
haluamasi kanavan (Channel) eli kameran, haluamasi tallenteen ajan ja etsiä videot 
kyseiseltä ajalta. Klikkaa “Playback” toistaaksesi videot.  

 
 

Videoiden tallentaminen ja varmuuskopionti 
 
Videoiden tallennus ulkoiselle muistille (ei tukea ulkoiselle kovalevylle): 

1. USB-portti: Kiinnitä muistikortti tai -tikku (U-levy) USB-porttiin tallentimen takaosassa. 
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella → Video Backup (Videon tallennus) → valitse 

Backup Channel (varmuuskopioinnin kanava) → Video Mode (videon hakuperusteet) 

→ Searching Time (määrittele hakuperusteet) → Search (hae) → Valitse 

haluamasi nauhoitus listalta → Video Backup (videon varmuuskopiointi): Tuki 32GB 
muistitikulle. 

2. USB-portti: Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Main Menu (päävalikko) -painikkeesta 
ja määrittele seuraavat kohdat: Video Backup → Backup Channel → Video Mode 

→ Searching Time → Search → Valitse haluamasi nauhoitus listalta → Video 
Backup (videon varmuuskopiointi), kiinnitä esim. muistitikku 1 minuutin sisällä, 
järjestelmä varmuuskopio nauhoituksen muistitikulle.  
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5. Kuvan katselu tietokoneella käyttämällä Internet 
Explorer -selainta 
Kun tietokoneesi on yhdistettynä samaan LAN-verkkoon reitittimen kanssa, eli sekä 
tallennin, että tietokone on yhdistetty samaan kotiverkkoon. 
Vaihe 1. Etsi tallentimen IP-osoite ja porttinumero (IP-osoite löytyy: System Setup → 
Network Setup). 
 

 

 
7 



 
Vaihe 2. Syötä tallentimen IP-osoite nettiselaimen osoitekenttää, esim: http://192.1.1.7 (jos 
oletus WEB-portti 80 on muutettu esim. porttiin 100, tulee IP-osoitetta kirjoittaessa käyttää 
uutta porttia, esim.:  http://192.1.1.7 

 
 

Kuvan katselu etänä  
Jos tietokoneesi ei ole kytkettynä samaan verkkoon tallentimen kanssa (esim. jos haluat 
tarkastella järjestelmän välittämää kuvaa työpaikan tietokoneelta).- 
 
Vaihe 1. Avaa selaimesi (Internet Explorer) ja mene sivulle: www.e-seenet.com 
Vaihe 2. Syötä laitteen ID, käyttäjätunnus sekä salasana sisään kirjautuaksesi.  
Laitteen ID löytyy tallentimeen kytketyn näytön oikeasta alareunasta, järjestelmän statuksen 
pitäisi olla “Online”. Kirjautumistiedot: Kohta 3.1. 
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6. Hallinta puhelimen avulla 
Vaihe 1. Lataa ja asenna puhelimeesi ohjelma “IP Pro” Google Play -kaupasta 
(Andoid-laitteet) tai Apple Storesta (iOS-laitteet) tai skannaamalla alla oleva QR-koodi.  
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Vaihe 2. Tallentimen lisääminen ohjelman laitelistalle: Avaa IP Pro-ohjelma, rekisteröidy 
käyttäjäksi jos tätä ei ole vielä tehty. Voit myös lisätä laitteen valitsemalla kohdan Trial → 
Klikkaa + lisätäksesi laitteen käyttäen ID:tä. (ID löytyy tallentimen näytön oikeasta 
alalaidasta), Description (Laitteen nimi: esim. kotikamera), käyttäjän nimi ja laitteen 
salasana. Kirjautumistiedot: Kohta 3.1. 
→Klikkaa “Submit” palataksesi laitelistalle - Klikkaa laitetta nähdäksesi kamerat.  
Vinkki: Jos olet asettanut salasanan tallentimen kautta, syötä uusi salasana myös puhelimen 
ohjelmaan tarkastellaksesi kameroiden kuvaa.  
 

 
 

Videoiden toistaminen puhelimen avulla 
Kun katselet IP Pro -ohjelman välittämää kuvaa, klikkaamalla “Playback” pääset 
etähallintaikkunaan. Ohjelma toistaa automaattisesti kameran 1. välittämää kuvaa. Voit 
vaihtaa kanavien välillä kamerasta toiseen.  
Vinkki: Videoiden toisto reaaliajassa tapahtuu HD-laatuisena, joka vaatii hyvän 
verkkoyhteyden. Lan- eli lähiverkon käyttö on suositeltavaa. Lähiverkon laatu voi kuitenkin 
vaihdella, eikä ole siis täysin luotettava.  
 

 
10 



 

7. Ohjelman valikot 
Saat päävalikon auki klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä. Uudelleen klikkaamalla voit 
poistua valikosta tai palata siihen.  
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● Split Screen: Vaihda reaaliaikaista kameranäkymää. Voit valita useamman kameran 
näkymään yhtäaikaisesti 

● Video Manage: Hallitse kameroita ja reitittimen kanavia 
● System Setup: Järjestelmän asennus 
● Video Playback: Nauhoitettujen videoiden toistaminen 
● Color Adjust: Yksittäisten kameroiden kuva-asetusten säätäminen 
● Manual Record: Nauhoitusasetusten muuttaminen 
● Volume: Ääntä Nauhoittavien kameroiden äänensäätö (toimii vain tietyillä kameroilla) 
● Setup Wizard: Vaihe-vaiheelta opastettu perusasetusten tekeminen  
● Fast Network: Verkkoasetukset 
● Exit System: Uloskirjautuminen, uudelleenkäynnistäminen, ohjelman ja järjestelmän 

sulkeminen 

Järjestelmän asennus 
Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä - valitse System Setup; Ohjelma avaa valikon, joka 
mahdollistaa asetusten muuttamisen. Valikoista voit muuttaa seuraavat tiedot:  

● General Setup (Perusasetukset) 
○ Kieli, aika, kuvan resoluutio, kameroiden nimeäminen, kameranäkymän 

automatisoitu vaihtuminen 
● Record Setup (Nauhoitusasetukset) 

○ Asetusten määrittäminen jokaiselle kameralle ja videon nauhoitukselle 
erikseen 

● Network Setup (Verkkoasetukset): 
○ Kaikki verkkoon liittyvät asetukset 

● System Admin (Järjestelmävalvoja): 
○ Käyttöjärjestelmän versio, järjestelmän ylläpito kuten päivitykset, 

käyttäjätietojen ja salasanojen hallinta, tehdasasetusten palauttaminen, 
järjestelmään kirjautuminen, kovalevyn tiedot 

● Channel Setup (Kanava-asetukset): 
○ Kanavien ja kameroiden hallitseminen 

 

8. Kameran lisääminen järjestelmään 
Tallentimeen on tehtaalta lähtiessään esiasennettu paketin mukana toimitetut kamerat. Näin 
siis kameroiden kuva välittyy automaattisesti kun järjestelmä otetaan käyttöön. Tallentimen 
-välittämän Wifi-signaalin vahvuus on kuitenkin rajoitettu. Jos kamerat ovat kantaman 
ulkopuolella yhdistäminen tallentimeen ei välttämättä onnistu. Tässä tapauksessa on 
suositeltavaa käyttä RJ45-verkkokaapelia kameroiden yhdistämiseksi järjestelmään, alla 
olevan kuvan mukaisesti. 
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Klikkaa hiiren oikealla painikkeella päästäksesi päävalikkoon Avaa “Video Management”. 
Kameran voi yhdistää tallentimeen kahdella eri tapaa:  

1. Auto Add (Automatisoitu lisääminen) 
Kamera välittää kuvan tallentimelle verkkokaapelin välityksellä. 

2. Match Code (Koodin “tarkistaminen” 
Jos järjestelmä vaatii koodin uudelleen syöttämisen, kamera lähettää kuvan tallentimelle 
langattomasti. Tällöin IP-osoite on 172.20.14.X. 
 
Kameran ja tallentimen välisen yhteyden uudelleenluominen voi viedä muutamia minuutteja. 
Odota siis rauhallisesti, kunnes yhteys on muodostettu onnistuneesti.  
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Wifi-verkon kantavuuden parantaminen 
Langattoman verkon kantavuus on riippuvainen kameran asennuspaikasta. Signaalin 
vahvuuten vaikuttavat mm. laitteiden välinen etäisyys, paksut seinät, seinien materiaalit, 
näköyhteys laitteiden välillä yms. Signaalin häiriöihin voi vaikuttaa seuraavilla tavoilla.  

➔ Antennin suuntaminen: Tallentimen antennin tulisi olla suunnattuna kohtisuoraan 
ylöspäin. Myös kameroiden antennit tulee olla säädettynä kohtisuoraan, alla olevan 
kuvan osoittamalla tavalla: 

 
 

➔ Wifi-verkon kantavuuden lisääminen (ei kuulu toimitettavaan pakettiin) 
Verkon kantavuutta voi parantaa myös antennin jatkokaapelin avulla alla olevan kuvan 
mukaisesti: 
 

 
 
Huom: Jos Wifi-signaali on heikko seinän läheisyydessä, kameraan voi liittää antennin 
jatkokaapelin, jonka avulla antennin voi sijoittaa seinän toiselle puolelle lähemmäksi 
tallenninta, vahvemman WiFi-signaalin ulottuvuuteen.  
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Myös kameran uudelleen sijoittelu, verkkokaapelin kytkeminen, sijoittelun muuttaminen 
näköyhteyden päähän ja paksuja seiniä välttäminen tallentimen ja kameroiden välissä 
edesauttaa signaalin voimakkuutta. 
 

➔ Kameroiden “kytkeminen ketjuun” signaalin vahvistamiseksi 
Huomioitavaa: 

1. Ketjuun kytkeminen ei suoraan vahvista tallentimen Wifi-signaalina, mutta jatkaa tätä 
signaalin toistajien avulla - tässä tapauksessa siis kameroiden avulla. 

2. Wifi-signaalin vahvistaminen voidaan tehdä vain jos kytkeminen tapahtuu 
sijoittamalla signaalia toistavat kamerat “toistimet” sekä signaalia vastaanottavat 
kamerat oikein. 

3. Signaalin vahvistaminen erillisen jatkokaapelin sekä “toistimen” avulla ovat kaksi 
tapaa Wifi-verkon signaalin vahvistamiseksi.  

 
➔ Toistimen käyttöönotto.  

 
Vaihe 1. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella ohjelmasta avataksesi valikon, valitse täältä 
“Video Management” ja “Repeater”.  
 

 
Vaihe 2. Alla olevan kuvan mukaisesti, klikkaa “+” CH3 vieressä ja valitse haluamasi 
kanava.  
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Vaihe 3. Alla olevan kuvan esittämässä tapauksessa, kytkentä on tehty seuraavasti: Kamera 
3 (CH1) on yhdistetty tallentimeen (NVR), ja kameroiden 1  ja 2 kautta kun taas kamera 4 
(CH4) on yhdistetty suoraan tallentimeen.  
 

 
 
Vaihe 4. Klikkaa “Apply” ja “Refresh” tarkistaaksesi oliko määritys onnistunut.  
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➔ Toistimen poistaminen  
Siirrä hiiri halutun kanavan päälle ja klikkaa vasemmalla poistaaksi valinta, jonka jälkeen 
varmista valinta painamalla “Apply” ja “OK”.  
 

➔ Esimerkkikytkentä 
Alla olevasa kuvassa kamera 1 on asetettu tallentimen verkon kantaman ulkopuolelle ja 
näiden väliin on asetettu kamera 2, jolla on vahva yhteys tallentimeen. Tässä tapauksessa 
yhdistäminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Vie kamera 1 tallentimen läheisyyteen ja kytke siihen virta 
2. Aseta kamera 1 yhdistettäväksi kameraan 2, joka toimii tässä tapauksessa toistimena 
3. Kytke kameraaan 2 virta 
4. Aseta kamera 1 lopulliselle paikalleen 
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9. Takuuehdot ja varoitukset 
 
Noudata laitteelle annettuja käyttöohjeita ja rajoituksia.  
 
Laitteelle myönnetty takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat tapaturmista, sähkökatkoksista, 
virtapiikeistä esim. ukonilmalla,huolimattomuudesta tai muusta väärinkäytöstä. Takuu ei 
myöskään kata kulumista, joka katsotaan kuuluvaksi laitteen normaaliin käyttöön. 
 
Älä käytä laitetta ympäristössä ja olosuhteissa, joiden kosteus tai lämpötila on liian alhainen 
tai korkea, tai missä laite altistuu esim. salamaniskuille tai muille vaurioille.  
 
Tallennin tulee asettaa hyvin tuuletettuun paikkaan ja tuulettimen tukkeutumista on 
vältettävä. Pidä laite puhtaana pölystä, sillä pöly voi aiheuttaa oikosulun.  
 
Käytä vain paketin mukana toimitettua virtalähdettä välttyäksesi laitteen vioittumiselta.  
 
Laitteen takuu raukeaa, jos huoltaminen tehdään muun kuin jälleenmyyjän tai jälleenmyyjän 
valtuuttaman huollon toimesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai 

ilmaantuu kysymyksiä, olethan asiakaspalveluumme yhteydessä: 
www.e-ville.com/ota-yhteytta 
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