
Yksilöivä 

kameratunnus:

Floodlight-kamera
PIKA-ALOITUSOPAS

SERIOUS ABOUT SECURITY



Sivu 2 

SISÄLLYS

Laatikon sisältö     3
ERA Floodlight -kameran yleiskatsaus  4
Merkkivalon tila     5
Määritykset     5
ERA Floodlight -kameran käyttöönotto  6
ERA Floodlight -kameran asennus   8
Tehdasasetusten palautus    12
Sovellusnäytöt     13
Tarvitsetko tukea?     14
ERA Protect -takuu    15
     

TURVALLISUUSTIEDOT
• Älä yritä purkaa kameraa osiin.

• Pidä virtalähde kuivana.

• Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, pidä poissa lasten ulottuvilta.

• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ERA-lisävarusteita ja -virtalähteitä.

• Älä peitä ERA Protect -ulkokameran infrapunavaloja, koska ne tuottavat 
   lämpöä ja voivat aiheuttaa palovaaran.
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LAATIKON SISÄLTÖ

PIKA-
ALOITU
SOPAS

Kamera ja 
seinäkiinnike

Seinäkiinnike WiFi-antenni

Porauskaavain Kiinnitys- ja
kokoonpanosarja 

Pika-aloitus-
opas

Up
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FLOODLIGHT-KAMERAN YLEISKATSAUS

WiFi-antenni

LED-
valo

HD-
kamera

PIR-
liike-
anturi

Mikrofoni

Valoanturi

Seinäkiinnikkeen 
ruuvi

Kaiutin

Palautus-
painike

LED-tila-
merkkivalo

LED-tila-
merkkivalo

Säädettävä 
teline

Johdon kulku 
(sivureitti)

Lokeron ruuvi
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MERKKIVALON TILA
Sekä punainen että vihreä valo - Käynnistyy

Jatkuva vihreä - Kamera yhteydessä palvelimeen 

Vilkkuva vihreä - Kamera tallentaa

Vilkkuva punainen - Kamera päivittyy

Vilkkuva punainen - Kameran tehdasasetusten palautus 
(Protect-sovelluksesta käynnistettynä)

Valonheitin palaa noin 45 sekuntia - Kamera käynnistyy uudestaan 
virran palautuessa

Virtavaatimukset:
Säänkestävä: 
LED-teho: 
Katselukulma: 
Kuvanlaatu: 
Anturi: 
Liitettävyys:

PIR-tunnistus:
PIR-tunnistusetäisyys: 
Koko:

Paino:

MÄÄRITYKSET
100–240 V AC

IP55-luokan vesitiiviys ja säänkesto  
950 luumenia/3000 K LED-lamppu

120° vaakasuorassa
H.264 korkea profiili, 1/2,8" CMOS

täysi HD (1920*1080P)
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz ja Ethernet

(WPA, WPA2-PSK)
100º

Jopa 15 m 
Runko, 70 (L) x 180 (K) x 65 (S) mm
Teline: 95 (L) x 110 (K) x 110 (S) mm

1 kg
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ERA FLOODLIGHT -KAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kiinnitä WiFi-antenni 
(jos WiFi on käytössä)

2.

3. Paikanna toimitukseen kuuluva USB-C-johto ja sopiva pistorasia. Kytke 
johdon toinen pää Floodlight-kameran USB-C-liittimeen.
Kytke virtapistoke pistorasiaan ja kytke virta päälle.

Ruuvaa Floodlight-kameran 
alaosassa oleva lokero auki

Huomaa: SD-kortin irrottaminen mitätöi tämän tuotteen takuun - ÄLÄ 
POISTA KORTTIA!
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8.

9.

4.

5. Lataa älypuhelimeesi ERA Protect -sovellus         (hae ”ERA Protect” 
Google Playstä tai iOS App Storesta) ja menettele sitten seuraavasti. 

6. Valitsemalla ”Sign Up” (rekisteröidy) voit luoda tilin.

Kun uudet ja nykyiset käyttäjät on kirjattu sisään, valitse sivupalkkiva-
likosta Cameras (kamerat). Valitse sitten sovellusnäytön ”Add new” 
(lisää uusi) -painike tai paina oikeasta yläkulmasta +-painiketta.

Valitse laitevalikosta ”ERA Protect Floodlight Camera”. 

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita ja tee ERA Protect Floodlight 
-kameran käyttöönotto loppuun.   

7.

Odota 1 minuutti, että Floodlight-kamera käynnistyy ja laitteen vihreä 
merkkivalo alkaa vilkkua - Floodlight on nyt valmis käyttöönotettavaksi.

Jos sovelluksen löytäminen tuottaa vaikeuksia, skannaa älypuhelimella alla näkyvä 
QR-koodi.
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2.5 M

 Liikkeen 
tunnistus 

90º

ERA FLOODLIGHT 
-KAMERAN ASENNUS
1. Optimisuorituskyky saavutetaan, kun Floodlight-kamera asennetaan 

2,5 metriä maanpinnan yläpuolelle.

2.

3.

Katkaise virta sulakkeesta tai virtakatkaisijasta ennen asennukseen 
jatkamista.

Floodlight-kameran ja reitittimen välinen etäisyys saa olla enintään 
150 metriä, jotta WiFi-verkon lähetyskyky toimii optimitasolla.  

Huomaa: Jos tämä ei ole mahdollista, WiFi-vahvistimen hankkimista 
tarvitsee ehkä harkita signaalin voimakkuuden parantamiseksi.

Merkitse porauskaavaimen avulla seinään kiinnitysruuvien ja 
virtajohdon läpiviennin kohta.

Tee poralla seinäkiinnikettä varten merkityt reiät pintaan, johon 
Floodlight-kamera sijoitetaan.

4.

5.
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Up

A. B.

7. Kiinnitä seinäkiinnike seinään. 
Varmista, että UP (ylös) 
merkintä on yläpuolella.

8. Liitä virtajohto seinäkiinnik-
keeseen. Liitä virtajohdon 
maadoitusjohdin kameran 
maadoitusliittimeen.

Up

Up

6. A. - Tee kumitulppaan, jonka läpi virtajohto vedetään seinäkiinnik-
keeseen, pieni reikä.

B. - Vedä johdot jalustan etupuolelle ja ruuvaa ne lujasti riviliittimiin 
kiinni. Pane riviliittimet asianmukaisesti takaisin jalustaan, jotta ne ovat 
mahdollisilta vuodoilta suojassa.
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ETHERNET-LIITÄNTÄ (VALINNAINEN)
Huomaa: Jos käytät WiFi-verkkoa, ohita tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 9!

Noudata alla olevan kuvan ohjeita Ethernet-johdon liittämiseksi, jos et käytä 
WiFi-verkkoa:

T
X

+

T
X

-

R
X

+

R
X

-

Up

TX+

TX-

RX+

RX-

1.

2.

3.

6.

1.

2.

3.

6.

RX+/ RX-/ TX+/ TX-: 
Ethernet-johto I/O*
*Ethernet-johto ei sisälly pakettiin.

I/O-nastaliitin
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9. Sijoita Floodlight-kamera 
seinäkiinnikkeeseen.

10. Kiinnitä ruuvi toimitukseen 
kuuluvalla kuusiokoloavaimella.

11. Säädä Floodlight-kameraa 
kallistamalla sitä ylös- tai 
alaspäin sekä säätämällä 
kameran kyljessä tai telineessä 
olevia ruuveja.

12. Löysää kameran telineen 
takana olevaa ruuvia toimituk-
seen kuuluvalla 
kuusiokoloavaimella panoroin-
tikulman säätämiseksi. Ruuvaa 
lujasti takaisin kiinni, kun 
kamera on paikallaan.



Sivu 12

13. Kun säädöt ovat valmiit, kytke virta 
päälle katkaisijasta tai sulakkeesta, 
niin Floodlight-kamera käynnistyy. 
Odota 1 minuutti, että Flood-
light-kamera saa yhteyden 
internetiin.

ON

ON

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

1.

2.

Valitse ERA Protect -sovelluksen valikkopainikkeesta Settings 
(asetukset) ja valitse Camera Settings (kamera-asetukset) valikosta 
kamera, jonka tehdasasetukset haluat palauttaa. 

Kun olet valinnut kameran, vieritä kamera-asetusten loppuun ja valitse 
Delete Camera (poista kamera). Kun olet vahvistanut, että kamera on 
poistettu tililtäsi, jatka seuraavassa esitettyihin vaiheisiin.

3.

4.

Avaa Floodlight-kameran alaosassa oleva lokero.

Pane palautusneula Floodlight-kameran palautuspainikkeen reikään ja 
paina palautuspainiketta 5 sekuntia.

5 sekunnin jälkeen punainen merkkivalo välähtää useita kertoja 
osoittaen, että palautusmenettely on aloitettu.

Kun punainen merkkivalo palaa taas jatkuvasti, katkaise tuotteesta virta 
ja kytke virta takaisin. Tuote on nyt palautettu tehdasasetuksiin. 
Noudata kameran käyttöönottomenettelyä Floodlight-kameran 
asentamiseksi.

5.

6.

Sovellus:

Kamera:
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1.3 KAMERA-ASETUKSET 1.4 KAMERAN TOIMINTALOKI

SOVELLUSNÄYTÖT

Sivu-
palkkivalikko

Lisää kamera

Pikakuva
Hälytysjärjestelmä
Kamerat

Kamera-asetukset

Kameran toimintaloki 
(vain Plus-jäsenet)

1.1 ALOITUSNÄYTTÖ 1.2 SIVUPALKKIVALIKKO

Avaa/sulje
kamera
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TARVITSETKO TUKEA?

ERA-tuote on suunniteltu niin, että sen saa asennetuksi ja toimivaksi 
hetkessä. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua tai tukea. Yksityiskohtaisem-

pi asennus- ja käyttökäsikirja on saatavana sivustoltamme.

Käy osoitteessa www.eraprotect.com 
tai soita numeroon 0345 257 2500

HALUATKO NÄMÄ 
HIENOT OMINAISUUDET?

•  Videotallenteet säilytetään 
pilvessä 30 päivää

• Sovelluksella voi tarkastella 
30 päivän toimintalokia

• Kamera 
liitettynä 24/7 

• Push-ilmoitukset kameran 
havaitessa liikettä

LISÄÄ 
ERA 

PROTECT 
PLUS
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ERA-TUOTETAKUU
ERALLA me uskomme lujasti tavaroidemme laatuun. Teknologiamme suorituskyky ja kestävyys on erinomaista, minkä 
vuoksi voimme tarjota lakisääteisten oikeuksien lisäksi myös rajoitetun takuun. Jos missään valmistamassamme 
tuotteessa esiintyy viallisesta suunnittelusta, materiaalista tai valmistuksesta johtuvia virheitä oikein suoritetun 
asennuksen jälkeen normaalin käytön aikana, kun on noudatettu tuotteen pakkaukseen sisältyviä ohjeita, kahden vuoden 
kuluessa ostopäivämäärästä, me korjaamme, vaihdamme tai annamme tilalle maksutta vastaavan tuotteen kulloinkin 
voimassa olevasta valikoimastamme ja palautamme tuotteesta ostohetkellä maksetun kokonaishinnan.

EHDOT
Jotta voit hyötyä takuustamme, sinun täytyy noudattaa seuraavia ehtoja.

1. Tätä rajoitettua takuuta ei voi siirtää toiselle ja se koskee ja hyödyttää pelkästään tuotteen alkuperäistä ostajaa.  
    Säilytä päivätty kuitti ostotositteeksi ja toimita se meille, jos haluat tehdä takuuvaatimuksen.

2. Tuotteet täytyy asentaa ja niitä täytyy käyttää ja ylläpitää ohjeittemme mukaisesti; muuten takuu mitätöityy.

3. Tuotetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa millään tavalla eikä sille saa tehdä luvattomia korjauksia

POIKKEUKSET
Täysimittainen poikkeusluettelo löytyy täysimittaisesta tuotetakuusta, joka on esitetty sivustollamme 
www.eraprotect.com. Tämä takuu tulee sopimus- ja lakisääteisten oikeuksiesi lisäksi eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TAKUUVAATIMUKSEN TEKEMINEN
Ota yhteyttä asiakastukeen soittamalla numeroon +44 345 257 2500 tai lähetä sähköpostitse osoitteeseen 
support@eraprotect.com täydelliset takuuvaatimuksen tiedot. Jos vaatimuksesi täyttää ehtomme eivätkä rajoitukset 
koske sitä, sovimme kanssasi tavaroiden korjauksesta, vaihdoista, korvaamisesta tai maksun palautuksesta. 
Takuuvaatimusmenettelyä koskevat täydelliset tiedot saa käymällä sivustollamme. *Ehtoja sovelletaan.

KIERRÄTYS JA HÄVITYS
Tämän tuotteen hävitykseen pätee sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (WEEE). Sitä ei saa hävittää muun talous- tai 
kauppajätteen mukana. Tuotteen käyttöiän lopuksi tulee pakkaus ja tuote hävittää sopivassa kierrätyskeskuksessa.

EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ERA vakuuttaa täten, että tämä laitteisto noudattaa Radio- ja telepäätelaitteistodirektiivin 2014/53/EU olennaisia 
vaatimuksia. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta saa kopion sivustolta www.eraprotect.com. 

Kaikki laitteet, paitsi ulkosireeni, sopivat vain kuiviin sisätiloihin asennettaviksi.
ERA Home Security Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki kauppanimet ovat ilmoitettujen valmistajiensa 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Android ja ”Google Play” -logo ovat Google Inc:n 
tavaramerkkejä. Puhelin ei sisälly toimitukseen.



email:  support@eraprotect.com
Asiakasneuvonta: 0345 257 2500 

www.eraprotect.com

ERA Home Security Ltd 
Valiant Way, Wolverhampton,

West Midlands, WV9 5GB


