
Arvoisa PULSE asiakkaamme 

 

Huomioikaa että Pulse keskukselle pitää luoda henkilökohtainen käyttäjätili. 

Jos et ole luonut henkilökohtaista käyttäjätiliä laitteelle ( Käyttäjätilille annetaan oikea sähköposti, 

puhelinnumero sekä salasana ) Jokaisen käyttäjän tehtävä tämä! 

Mikäli et ole lisännyt sähköpostiasi sekä puhelinnumeroasi tee se nyt! 

Vain luomalla käyttäjätilin Pulse sovellukseen voit varmistua että laitteesi pysyy hallinnassasi, jos 

vaikka puhelimesi rikkoutuu tai jotakin vastaavaa tapahtuu. 

Jos sinulla on jo käyttäjätili luotuna jossa käytössä oleva sähköposti ja puhelinnumero liitettynä hyppää 

kohtaan 2. 

 

1.Käyttäjätilin luominen / muokkaus 

Käyttäjätili on turvallinen tietokanta, jota hallitaan pelkästään Pulse sovelluksen avulla. 

Käyttäjätiliin asetetut puhelinnumero sekä sähköposti lukittuvat tilille turvallisuussyistä, eikä niitä voi käyttää 

toisella tilillä. ( Muokattavissa käyttäjätililtä )  

Käyttäjätiliä muokataan painamalla päänäkymässä vasemmalla ylhäällä näkyvää 

hahmonkuvaa. 

 

 

Eteenne aukeaa Käyttäjäasetukset välilehti. 

Email asetukset kohdassa voitte vaihtaa tiliinne liitettyä sähköpostia, jos siihen on tarvetta 

Sähköpostin tulee olla käytössä oleva sähköposti. 

 

 

Puh.asetukset kohdassa vaihdatte puhelinnumeronne nykyiseen käytössä olevaan. 

+358 Finland, ja 0 numeron alkuun ( esim. 040 tai 050 ) 

 

 

Salasana kohdassa voitte muokata tilinne salasanaa. 

 

 

 

 

Tilin tiedot tulee kirjoittaa ylös ja laittaa varmaan paikkaan talteen. Tilin tekemisen jälkeen tilin pystyy 

tarpeen vaatiessa palauttamaan, jos tilille on liittänyt puhelinnumeron ja sähköpostin. Suosittelemme 

silti vahvasti kirjoittamaan kaikki tilin tiedot kuten tunnukset ja salasanat talteen, koska niitä tarvitsee 

harvoin. 



2. Jos sinulla on nyt varmasti Pulse tili luotuna ja tiedot kirjattuna ylös, kirjaudu nyt 

ulos Pulse sovelluksesta ja poista sovellus puhelimeltasi. 

Tämä ohje olettaa että käytössänne EI ole noin 2v tai vanhempia kameroita. 

( Mikäli teillä on vanhoja kameroita, älkää poistako vanhaa sovellusta vaan asentakaa uusi ”rinnalle” ) 

Mene nyt Play kauppaan, lataa uusi Pulse sovellus  ( 2.6.1 ) puhelimellesi. 

-Celotron Pulse-App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celotron.pulse0&hl=fi&gl=US 

Anna sovellukselle kaikki oikeudet. 

Avaa sovellus ja kirjaudu Pulse tilillesi. 

 

Kameran asentaminen, uusi ulkokamera 7163792 / 7199830 

Yhdistä kamera Pulse järjestelmään alla olevien ohjeiden ja sovelluksen neuvojen 

mukaan ja kiinnitä seinään vasta tämän jälkeen. 

 

2.1 Aseta tyhjä muistikortti kameraasi 8-128GB /10 Nopeus (Suosittelemme asentamista sisällä) 

2.2 Älä kytke kameraasi Ethernet johdolla kiinni, paritus tapahtuu wifin avulla. 

2.3 Kytke kameraasi sähköt ja odota 1-2 min. 

2.4 Tarkasta että GPS on kytkettynä päälle, ja puhelimenne yhdistettynä samaan wifi verkkoon kuin 

pulse keskuksenne.  

2.5 Avaa nyt Pulse sovellus. 

2.6 Mene Laiteasetukset välilehdelle ja paina + Lisää laite.  

      Skannaa kameran QR koodi. 

2.7 Mene puhelimesi wifi hakemistoon. Etsi luettelosta IPcam*** wifi verkko. 

      Yhdistä puhelimesi verkkoon. ( Yhdistä vaikka verkolla ei ole internet yhteyttä. ) 

2.8 Palaa Pulse sovellukseen. Valitse Pulse sovelluksessa avautuvassa ikkunassa kotisi/ kohteen 

wifi verkko ja syötä wifin salasana. 

2.9 Odota että kamera sulkee oman hetkellisesti luodun wifi verkon ja kytkeytyy kotisi / kohteen 

verkkoon. ( 1-2min. ) 

2.10 Teille avautuu näyttö jossa voitte antaa kamerallenne nimen. 

2.11 Nyt kamera on järjestelmässänne. Siirry Laiteasetukset -> Kamerat 

2.12 Painakaa paritetun kameran nimeä -> Lisälaiteasetukset, kameran asetukset. 

2.13 Vaihtakaa kameran salasana, ja kirjoittakaa se ylös itsellenne. 

2.14 Menkää välilehden alaosaan ja paina -> Formatoi SD kortti. 

2.15 Kun tämä on tehty voitte tehdä kameraan haluamianne asetuksia! 

2.16 Palaa muutama näkymä taaksepäin Kamerat välilehdelle, asennus on valmis!  

Play painikkeesta voit katsella live näkymää, ja Video kohdasta tallenteita. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celotron.pulse0&hl=fi&gl=US

