
INSMAT Oy 

Langaton koti Monitori 

Käyttäjän pikaopas 

version: V0.4 

Ennen käyttöä, lue tämä käsikirja 
huolellisesti varmistaaksesi nopean ja 
tehokaaan asennuksen. Lopullinen 
ulkonäkö, väri ja tarvikkeet voivat 
muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 



1 Tarvikkeet 

Tarkista tuote ja tarvikkeet 
kuten kuvassa , että sinulla on
kaikki osat.
muuten ota yhteys toimittajaan.



2 Ominaisuudet 

 

CPU 32bll RISC Scc proceasor
Kuva anturi 1/4 "väri CMOS-kenno 
Resoluutio HD 720p (1280 "720), 

   Kameran linssi Aukko F2.B, 127 
 Video pakkaus formaatti

 
H.264

Video bitrate Dynaaminen VBR 32Kbps-
 FPS Max 2Sfps

Audio workingmode Voice talk and monitor
Audio rormat G.711 (16bit / 8KHz)
Verkkoliitäntä WiFi (IEEEB02.11b / g / n)
Liitäntä tapa P2P, WLAN RELAY
Tarkennustapa Flxed Tarkennustapa Flxed
Tarkennusalue 0,4 1'1

 
Tarkennusalue 0,4 1'1

  

Muisti TF kortti  (Mm: 32G) paikallinen 
  Dropbox palvelu Dropbox palvelu

Videoformaatti AVI 
Status Indikaattori

 
Kaksivärinen LED

 Valokuvien tallennus Kyllä
Liike / Ääni tunnistus

  
Kyllä hälytysviesti

Ohjelmisto IOSAndroid
 

Ilmainen
Käyttöympäristö 10-50 C kosteus <95%
Laitteen päivitys Langaton OTA etäpäivitys
Turvallisuus 128bit AES salasana
Virran kulutus <5W
Virransyöttö  5V / 1A, USB 



3 Laitteen osat 

Kamera 

4 Käyttö 

4.1Kytke virta
1.Kytke mukanatulevalla kaapelilla ja virtalähteellä
2.Sininen LED valo vilkkuu hitaasti kun laite on kytketty onnistuneesti WIFI

verkkoon jos Sininen valo palaa tarkoittaa se että WIFI verkkoon ei olla
kytkeydytty ja laite menee AP asetustilaan.(AP tila tarkoittaa että puhelin
kytkeytyy suoraan ilman verkkoyhteyttä).

LED valo 

3.2 Led valontilat

4.2 Pikaasennus 
4.2.1 "APP" = Ohjelma
Lataa APP "JimiLivepro• APP storesta tai Google Play kaupasta. 

4.2.2 WIFIasetukset 
1) Laitteen Sininen valo  pala jatkuvasti ,mene 
puhelimen WIFI asetuksiin ja kytkeydy 
verkkoon. 
2) Käynnistä APP puhelimestasi ja luo 
käyttäjätili ja kirjaudu. 

 

Tila Merkitys 
 Sininen led palaa jatkuvasti AP Asetustila 

  Sininen led vilkkuu hitaasti WI-Fl Käytössä 
Sin vilkkuu hitaasti+Pun vilahtaa kerran Wi-FI Käytössä +Tallentaa 
Sin vilkkuu hitaasti+Pun vilahtaa 2 kertaa 

 
Wi-FI Käytössä +Videota katsotaan 

Sin vilkkuu hitaasti+Pun vilahtaa kerran 
+Pun vilahtaa 2 kertaa 

Wi-FI Käytössä +Tallentaa 
+Videota katsotaan



A) 
Luo tili 

B) 
kirjaudu 

C) 
Palauta salasana 

Recover Password 

[Email 

D) 
E-Mail tarkistus

Email Va lidate 

Huomio: iOS laitteet, onnistuneen kirjautumisenjälkeen, paina koti 
näppäintä ja mene puhelimen wifi asetuksiin, ja etsi "JH08_XXXXXX" ja 
Anna salasana -tämänjälkeen palaa ohjelmaan.

Create Account logln 

(Ema,I  

IPassword 

IConfirm  Password 

Log ln



Enter  "Home"  page. 
Laite ilmoittaa 
tarpeellisesta 
versiopäivityksestä   
Click "OK"   aloittaaksesi 
päivityksen .Click cancel 
jos et halua päivittää nyt  
(ilmestyy 2 kertaa 
päivittäin. 

Uµgrade:109 

Caricle OK 

Click + lisääksesi kameran. Valitse WIFI verkko ja 
vahvista klikkaamalla   

Valitse kamerasi ja laita asetukset . 



3) Personoi kameran siainti 

Personalize 

Where is your camera?

Living Room 

Kitchen 

Entryway

Office 

FamilyAoom 

Custom 

 

4) Click kameraa päästääksesi Live tilaan; Tarkista kameran versio; Ohjelma 
tarkistaa automaattisesti päivitykset  Click •next time  poistaaksesi 
tarkistuksen joka tulee 2 kertaa päivittäin.Click "update" päivittääksesi. 

Do not cut off power during updatea 

Älä sammuta virtaa päivityksen aikana !! 

 



Click kamera päästääksesi
Live-monitor tilaan, 
Paina ja pidä "Hold
to Talk" Puhuaksesi; 
Click  Kuuntelu Päälle/Pois,
Click  Ottaaksesi kuvan 
Click  Ottaaksesi Videon 

Click  Tarkistaaksesi hälyytykset 
video Click   kamera
Tupla Click  näyttöä vaihtaaksesi 
näytön tilaa. 

Living Room 

2015-04-23 

8) Paina ja pidä Näyttöä laske irti 
poista kamera. Unbinding!
kamera kysyy tunnuksen ja 
salasanan tietoja ja palauttaa AP-
tilaan (suora yhteys!
puhelimen ja kameran välillä, ei 
verkkoa) uudelleen. (HUOM: 
Yksi laite ”UUID” voidaan 
kytkeä samaan sähköpostiin)

Hold 1to Talk 

Anna käyttäjän

Salasana
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