
Vstarcam käyttöohjeet 
 

Kameran käyttöönotto mobiili appilla: 

Lataa EYE4 mobiilisovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta. Luo tili tai kirjaudu sisään EYE4 

sovellukseen. 

Avaa kameran pohjassa oleva luukku ja aseta halutessasi musitikortti paikalleen. Kytke kameran 

virtakaapeli ja kytke virta päälle. Resetoi aluksi kamera painamalla n. 10 muistikorttipaikan vieressä 

olevaa reset -näppäintä. Kameran resetointi on onnistunut, jos kuulet kameran merkkiäänen tai kamera 

alkaa kääntyä itsestään. Kamera kääntyy ja testaa liikeradat. 

Yhdistä nyt kamera mobiili appiin. Tämä onnistuu joko WiFi yhteyden kautta tai kiinnittämällä ethernet 

kaapeli kameraan. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty samaan WiFi-verkkoon, kuin mihin haluat 

yhdistää kameran ja pysy lähellä kameraa.  

Klikkaa appin yläkulmassa olevaa ”+” -merkkiä. Voit skannata kameraan kiinnitetyn QR-koodin 

puhelimellasi. QR-koodi antaa mobiiliappille kameran UID-koodin. Jos skannaaminen ei onnistu, voit 

klitata oikean alakulman ”others” ja valita valikosta ”IP Camera”. Nyt mobiiliappin pitäisi löytää kamerasi 

ja sinun tulee syöttää WiFi-verkkosi salasana, jotta kamera pystyy luomaan yhteyden WiFi-verkkoosi. Jos 

langaton yhdistäminen ei toimi, kokeile yhdistää kamera valitsemalla ”Others” ja ”Lan camera” ja 

kiinnitä ethernet kaapeli Vstarcam -kameraan. 

 

Yhdistäminen PC-ohjelmistoon 

Lataa Eye4 -PC ohjelmisto tietokoneellesi osoitteesta https://www.vstarcam.com/software-download . 

Asenna ohjelmisto ja kirjaudu sisään. 

Yhdistä ohjelmisto kameraan painamalla ”+” näppäintä ja paina ”Find”, jotta ohjelmisto etsii kameroita 

Wifi -verkosta. Jos kamera ei löyty automaattisesti, täytä kameran UID sille varattuun kohtaan. UID 

koodi löytyy kamerasta QR-koodin alapuolelta. Nyt valitse ”Set Wifi” ja yhdistä kamera WiFi -verkkoosi 

antamalla WiFi -verkkosi salasana. 

https://www.vstarcam.com/software-download


 

  



 

Kameran tärkeimmät toiminnot 
Kun kamera on yhdistetty on se käyttövalmiina ja voit ohjata kameraa klikkaamalla kamerakuvaa jolloin 

ilmestyy Pan-Tilt-Zoom -ohjaimet. 

 

 

 

Aseta haluamasi tallennukset ja hälytykset avaamalla ”Options” -valikko: 

 



Täältä valikosta voit asettaa tallennuksen kameran havaitessa liikettä ja asettaa ajastetut tallennukset. 

Uusi Vstarcam ohjelmisto ei valitettavasti tue kuvien ja videoiden lähetystä suoraan sähköpostiin. 

Ongelmatilanteet 
Jos kamera ei toimi oikein, etkä esimerkiksi pysty kääntään kameraa normaalisti, ensimmäinen 

toimenpide on resetoida kamera. Tämä onnistuu painamalla pohjan sisällä olevaa muistikorttipaikan 

vieressä olevaa pientä Reset -näppäintä. Paina Reset -näppäintä pohjassa, kunnes kamera alkaa kääntyä 

itsekseen. Tämä kääntyminen tarkoittaa, että kamera on resetoitu ja se testaa liikeradat. 

Jos resetointi ei auta, varmista, että kamerasi laiteohjelmisto on uusin saatavilla oleva. Laiteohjelmiston 

päivität ao. ohjeiden avulla. 

Laitteisto-ohjelmiston päivitys: 

Laitteisto-ohjelmisto päivität helpoiten mobiiliappin kautta. Valitse haluamasi kamera ja 

klikkaa ”settings” ja tämän jälkeen ”firmware”. Klikkaa ylöspäin osoittavaa nuolta päivittääksesi 

laiteohjelmiston. 

PC-ohjelmiston kautta laiteohjelmistopäivitys onnistuu klikkaamalla ”asetukset” -kuvaketta ja tämän 

jälkeen valitsemalla ”Camera Parameters” ja ”Firmware Upgrade”. Klikkaa ensin ”Check” ja tämän 

jälkeen ”get” ja ”Apply” asentaaksesi uusimman laiteohjelmiston, jos kamerasi ohjelmisto ei ole uusin 

saatavilla oleva. 

 

 

 

 

 

 


