
CELOTRON  PULSE  PT-SISÄKAMERA 

1080P / SÄHKÖISESTI KÄÄNTYVÄ 

KÄYTTÖOHJE 1/2021   (Pulse) 

HUOM. VAIHDA KAMERALLESI UUSI SALASANA, ENSIMMÄISESSÄ KÄYTTÖÖNOTOSSA! 

 

 

1. Aseta tyhjä, mieluiten uusi microSD muistikorttisi kameraan: 4 – 64GB / 10 nopeus 

(sähköttömänä).  

2. Kytke kamera RJ45 kaapelilla (suora) kiinni reitittimeesi jossa on toimiva internet yhteys ja 

DHCP palvelu käytössä  yleensä kaikissa adsl- ja 3G/4G yhteyslaitteissa se on aktiivisena. 

3. Kytke kameraasi sähköt ja odota n. 2 - 3 minuuttia. 

4. Käynnistä nyt Pulse sovellus. 

5. Valitse (Pulse) applikaatiossa asetukset välilehdellä alareunasta: + Lisää laite. 

6. Valitse ”skannaa QR-koodi” ja valokuvaa sen jälkeen kameran pohjassa oleva koodi 

7. Anna kamerallesi nimi. 

8. Tallenna asetukset ja toimi sovelluksen ohjeiden mukaan. 

9. Avaa kamerayhteys applikaatiossa klikkaamalla luodun kameran kuvaa. 

10. Aseta tarvittaessa WLAN verkkosi ym. * asetukset ja tallenna ne kameraan. Toimi sovelluksen 

ohjeiden mukaan. 

11. Kun wlan asetukset ym. on tehty ja tallennettu, irroita lopuksi RJ45 kaapeli ja käynnistä 

kamera ilman kaapelia uudestaan (katkaisemalla virta n. 1min ajaksi). 

12. Anna kameralle nyt käynnistymisaikaa n. 5 minuuttia ja testaa yhteys avaamalla kuva. 

 Mikäli wlan yhteys ei muodostu, kytke RJ45 kaapeli kameraan, uudelleen käynnistä ja kamera ja yritä uudestaan – tällä kertaa 

varmistu että wlan asetukset tulevat ohjelmoitua oikein. Mikäli mikään ei auta, resetoi kamera, pitämällä reset painiketta pohjassa 

n. 40 sekunnin ajan ja yritä sen jälkeen uudestaan. Painike löytyy kameran päältä, muistikorttipaikan vierestä) 

 

VAROITUS:  ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ KAMERAA KÄSIN, TAI ESTÄ KAMERAN VAPAATA LIIKKUMISTA, 

KAMERA SAATTAA VAURIOITUA = RIKKOONTUNEET RATTAAT EIVÄT OLE NS. TAKUU VIKA! 

 

Kameran *asetukset / ensimmäinen käyttöönotto 

 

Pulse käyttäjä: Klikkaa kamerasi nimeä, sinulle avautuu näkymä josta pääset kameran tallennus, 

sekä verkkoasetuksiin.  

 

1. Alusta kameran käynnistyttyä sen SD kortti. 

2. Synkronoi kameran kello, puhelimesi kanssa. 

3. Aseta liikkeentunnistuksesta tapahtuva nauhoitus päälle. 

4. Käännä tarvittaessa kuva oikein päin. 

 

  

Asennus: 

1. Kamera voidaan laittaa sellaisenaan esim. pöydälle, tai hyllylle.  

2. Vaihtoehtoisesti kiinnitä ensin mukana tuleva seinä/kattoteline sopivaan paikkaan 

3. Kiinnitä sitten kamera jalustaan ja kytke lopuksi sähköt 


