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Näet ja kuulet älypuhelimella tai tabletilla missä tahansa, mitä kotisi ulkopu-
olella tapahtuu. ERA Protect -ulkovalvontakamera varoittaa sinua, kun se 
havaitsee liikettä. Voit katsoa tosiaikaisesti kamerakuvaa tai pilvitallenteita.

TURVALLINEN JA VARMA
Kamerasi virtajohto on suojattu, joten se on turvassa säältä tai 
kajoamiselta. Vaikka kamera rikottaisiin tai varastettaisiin, 
videopätkät on tallennettu ERA-pilveen. Kun lataat videopätkiä 
pilveen tai tarkastelet ja noudat niitä pilvestä, ne suojataan täysin 
128-bittisellä SSL-salauksella. Voit tallentaa videopätkät 30 päiväksi 
valitsemalla ERA Protect Plusin.

HELPPOKÄYTTÖINEN 
Kameraasi pääsee yhdellä älypuhelinsovelluksella, joka ohjaa myös 
hälytintäsi tai muita kameroita. Voit vaihtoehtoisesti käyttää sitä 
yksinään. Asetukset ovat intuitiivisia ja säädettävissä omien 
tarpeiden mukaisiksi.

SÄÄNKESTÄVÄ
Tämän vankan ulkokameran kansainvälisten standardien mukainen 
suojausluokka on IP66, ja se sopii täydellisesti ajoteiden, pihojen ja 
ulkorakennusten tarkkailuun. Kameraan asennettu aurinkolippa 
heijastaa lämpöä pois, jotta voit pitää kotiasi silmällä satoi tai paistoi.

TIETOJA
WIFI-ULKOKAMERASTA
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LAATIKON SISÄLTÖ

PIKA-
ALOITU
SOPAS

Kamera ja
seinäkiinnike

WiFi-antenni Virtalähde

Kytkentärasia Ruuvit ja
kiinnitystulpat

Pika-aloitusopasPorauskaavain
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MITEN SAAT
ULKOKAMERASTASI ENITEN IRTI

Varteen otettavia kysymyksiä

Mitä haluan nähdä näkökentässä?

Millaisissa tilanteissa haluan liiketallennuksen laukeavan? 

Milloin haluan tallentaa liikettä?

Haluanko, että minulle lähetetään ilmoitus, kun liiketallennus
laukeaa?

Varmista kameraa käyttöönotettaessa, että:

• sijoitat kameran pitävästi sille puolelle, jonka haluat nähdä.

• liiketunnistusasetukset vastaavat tarpeitasi.
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ERA Protect -ulkokamerassa on edistyksellinen PIR-liikeanturi, joka havaitsee 
liikkeen ja voi varoittaa sinua heti push-ilmoituksilla tai sähköpostilla.

Jos haluat vastaanottaa varoituksen aina, kun havaitaan liikettä*, kannattaa 
ottaa huomioon seuraavia vinkkejä, jotta saavutat parhaat tulokset ja 
vähennät virhevaroitusten määrää.

LIIKEVAROITUS- JA ILMOITUSVINKKEJÄ

Lemmikkieläimet ja lapset voivat aktivoida liiketallennuksen.

Vilkkaiden ovien ja ikkunoiden liike voi laukaista useita 
ilmoituksia.

Liikkuvat autot tai ajovalot voivat laukaista vahingossa liiketallennuksia. 

Auringonvalo ja heijastukset voivat laukaista liikevaroituksia.

Lasiin osoitettu infrapunavalo heijastuu ja voi aiheuttaa virhevaroituksia

*Kukin kamera lähettää varoituksia enintään kerran 15 minuutin välein, jotta et saa
useita varoituksia samasta tapahtumasta.
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KAMERAAN TUTUSTUMINEN

Antenni
PIR-liike-

anturi

Kameralinssi Seinäkiinnitys-
jalusta

RJ45-johto

Kytkentärasia

Takaa

Palautuspainike Virta

Ethernet

Kamera



Sivu 8

Virtavaatimukset:

Säänkestävä: 

Yönäkö: 

Katselukulma: 

Kuvanlaatu:

Liitettävyys:

Koko (PxLxK) ja paino:

MÄÄRITYKSET
100–240 V 

kytkettävä virtalähde DC 5 V / 1,5 A 

IP66-luokan vesitiiviys ja säänkesto 

LED:t IR Cut -kytkimellä 15 metriin asti 

110º vaakasuora/ 60° pystysuora 

H.264 korkea profiili, 1/3" CMOS-anturi,
täysi HD (1920*1080P)

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz ja Ethernet

190 x 60 x 60 mm; 465 g

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)
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On tärkeää, että ERA-ulkokamerasi asetukset sovitetaan yksilöllisten 
vaatimustesi mukaisiksi. Kun olet saanut käyttöönottomenettelyn loppuun, 
kamera kannattaa testata, että se toimii tarvittavalla tavalla.

KAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Johdon kulku

A - Johdotus kulkee kameran 
sisällä.

A

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

Antenni voidaan irrottaa 
kääntämällä tyveä vastapäivään ja
kiinnittää takaisin kääntämällä tyveä 
myötäpäivään. 
   

3. Liitä kamera ja virtalähde kytkentärasiaan. Kytke virtalähde 
pistorasiaan ja kytke virta päälle.

Virta-
johto

Virta-
adapteri

Kytkentä-
rasiat
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4.

Lataa älypuhelimeesi ERA Protect -sovellus          (hae ”ERA Protect” 
Google Playstä tai iOS App Storesta) ja noudata sitten seuraavia 
näytöllä näkyviä ohjeita.

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

Luo tilisi lataamalla ERA Protect iOS- tai 
Android -sovellus

5.
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ERA-ULKOKAMERAN ASENNUS

Liitintä WiFi-verkkoon tai 
verkkolaajentimeen

Kameran WiFi-liitännän käyttö on 
suosittu vaihtoehto, mutta paksut 
tai hyvin eristetyt ulkoseinät voivat 
heikentää signaalin voimakkuutta. 
Testaa aina ennen asennusta, että 
kamera saa verkkoyhteyden.

Liitäntä verkkojohdolla

Ethernet-liitännät ovat luotettavim-
pia. Ethernetin ansiosta voit myös 
vetää johdon suoraan reitittimeen, 
jolloin sinun ei tarvitse luottaa 
WiFi-yhteyteen.
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Suosittelemme kameran sijoittamista enintään 10 metrin päähän 
reitittimestä ja lähemmäksi, jos tiellä on esteitä, kuten seiniä, ovia tai 
kattoja.

Tätä kauempana suosittelemme Ethernet-liitännän käyttöä, WiFi-verkko-
laajentimen tai -toistimen asennusta tai HomePlug/Powerline-teknologian 
käyttöä.

ERA Protect -ulkokamera sopii vain 2,4 GHz:n verkkoon. Jos reititin 
käyttää 5 GHz:n kaistaa, varmista, että se toimii sekatilassa ja että 
taajuudet ovat toisistaan riippumattomia.

Varmista, että kamera liittyy kunnolla verkkoon, ennen kuin suoritat 
asennusmenettelyn loppuun ja kiinnität kameran pysyvästi seinään.

•

•

•

•

ERA-ULKOKAMERAN 
SIJOITUSVINKKEJÄ 
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VINKKI: Jos WiFi on käytössä, varmista ennen kiinnitystä, että kamera on 
kohdassa, josta se pääsee WiFi-verkkoon.

VAIHEITTAINEN ASENNUS 

Sijoita porauskaavain kohtaan, 
johon haluat asentaa ulkokameran. 
Merkitse seinään kaavaimeen 
sijoitetut kolme kiinnitysreikää ja 
liitäntäjohdon läpivientireikä.

Käytä asianmukaista poranterää. 
Poraa ulkokameran seinäkiinnik-
keen kolme reikää.

Käytä asianmukaista poranterää ja 
poraa liitäntäjohdon läpivientireikä.

1.

2.

3.

Pane kuhunkin kolmesta kiinnitysreiästä seinätulppa.

Vie kamera, johtoholkki ja kolme ruuvia sijoituskohtaan.
 
Syötä liitäntäjohto läpivientireiän kautta ulkoseinän sisäpuolelle.

4.

5.

6.



Sivu 14

Kun johto on paikallaan, lisää johtoon holkki ja paina se ulkoseinää 
vasten, jotta johtoa varten porattu läpivientireikä sulkeutuu.
 
Kohdista kameran seinäkiinnikkeessä olevat kolme reikää seinään 
porattuihin kolmeen reikään.

Ruuvaa kolme ruuvia seinätulppiin kameran kiinnikkeessä olevien 
reikien läpi, kunnes ne ovat kireällä ja pitävästi paikoillaan.

7.

8.

9.

Mene sisälle kohtaan, jonne liitäntäjohdon pää ulottuu.

Lisää johtoon toinen holkki ja paina se sisäseinää vasten, jotta juuri 
porattu läpivientireikä sulkeutuu.

Käytä kytkentärasiaa ja kytke liitäntäjohto.

10.

11.

12.

Kytke virtalähde kytkentärasiaan.
 
Kytke virtalähde pistorasiaan ja kytke virta päälle.

13.

14.
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Huomaa: Jos haluat liittää kameran kiinteällä johdolla, sinun pitää vetää 
Ethernet-johto WiFi-reitittimestä kytkentärasiaan. 

Kytkentärasia

Kytkentärasia

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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• Varmista ennen lopullista asennusta ja sijoitusta, että kamera on kiinnitetty 
kunnolla toimitettuun telineeseen.

• Määräystenmukaisuus varmistetaan vain käyttämällä toimitukseen sisältyvää 
virtalähdettä.

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.

Paikanna kameran, jonka tehdasasetukset pitää palauttaa, kytkentärasia.  

Paina kytkentärasian 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 ulkokameran asentamiseksi.

5.

Sovellus:

Kamera:

5.

5.6.
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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.
CC: 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.



Asiakasneuvonta: 0345 257 2500 
www.eraprotect.com

ERA Home Security Ltd 
Valiant Way, Wolverhampton,

West Midlands, WV9 5GB


