
 



 

 

 

LANGATON -P2P- VIDEOVALVONTA 

 

Tämän innovatiivisen UUTUUS kameravalvonnan asennus on äärimmäisen helppoa !  
Väitämme että yhdenkään valvontalaitteiston asennus ei ole näin simppeliä: 
   

1. Kytke keskusyksikön, sekä langattomien sisä/ulko kameroiden muuntajat pistorasioihin. 
2. Kytket laitteen ethernet johdon joko olemassa olevaan internet liityntääsi (adsl, tms.) tai vaikkapa lisävarusteena 

myytävään, ns. wlan ”mokkula reitittimeen” kiinni.  Kyllä, luit oikein. Tämä laite toimii muiden internet yhteyksien 
lisäksi myös aivan tavallisella gsm-mokkulalla. Mikä parasta: ilman erillistä ohjelmointia ! 

3. Kytket laitteeseen virran päälle. Kestää muutaman sekunnin ja kameroiden kuvat ilmestyvät ruudulle. 
4. Lataa nyt gsm puhelimeesi joko android play kaupasta tai apple storesta ”ihomecam” sovellus. 
5. Käynnistä sovellus ja valitse sieltä toiminto ”scan”, valokuvaa nyt laitteen takana oleva QR koodi. 
6. VALMISTA TULI ! Laite yhdistää kameroiden ”live” kuvan nyt automaattisesti GSM puhelimeesi / tablettiin.   
7. Mikäli haluat, voit myös asettaa järjestelmän hälyttämään gsm- puhelimeesi, mikäli kameroissa tapahtuu liikettä.  

 
 
 
Tuotetta on saatavissa 2 eri mallia:  7” näyttöön integroitu, sekä 
hieman edullisempi ”set-top-box”.   
 
Toisin kuin kilpailevat järjestelmät, tämä täysin uudenlainen P2P 
kameravalvontajärjestelmä näyttää sinulle max. 4:stä kamerasta, 
huipputarkkaa 720P teräväpiirto kuvaa myös gsm puhelimeesi. 
Kuvan laatua ei siis pakata piloille kännykkäyhteyttä varten vaan 
näet tarkasti mitä kohteessa tapahtuu !  
 
Molemmat järjestelmät voidaan kytkeä kiinni myös olemassa 
olevaan televisioosi, jolloin voit ihastella tarkkaa kuvaa vaikkapa 
olohuoneen sohvalta.  
 
Keskusyksikkö tallentaa 2x 720P HD, teräväpiirtoista videota + 
2x VGA videota, aina kun valituissa kameroissa tapahtuu liikettä. 
Lisäksi mm. tallennus ajat ym. voidaan laitteessa erikseen 
määritellä. 
 
Lisävarusteena saatavissa erillinen wlan tukiasema ns. usb- gsm 
”mokkuloille”. 
 

 

Muistilista: 

Kpl:            Tilausnumero:       Selite: 

 

_______ CE719  -  720P HD langaton 7" LCD DVR, sis. virtalähteen + antennit. (SD muistikortti ei sisälly pak.) 

_______ CE014  -  720P HD Langaton DVR ”set-top-box” sis. virtalähteen + antennit. (MICROSD muistikortti ei sis.pak.) 

_______ CE605  -  Langaton 720P HD musta ulkokamera, mukana jalka + virtalähde + antenni 

_______ CE606  -  Langaton 720P HD valkoinen sisäkamera, mikrofonilla, mukana jalka + virtalähde + antenni 

----Optio---- 

_______ CE914  -  Langaton wlan reitin 3G/4G ”mokkuloille” Mukana virtalähde + antenni 


