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HUOMIOITAVAA 

 Kamera toimii 12V DC jännitteellä. Voit käyttää siinä 12kpl AA alkaliparistoja tai ulkoista 12V DC virtalähdettä. 
Lisävarusteena saatavissa paristokelkka ladattavien 18650 paristojen käyttöön. Mikäli käytetään ulkoista 
virtalähdettä, suojaa virtaportti huolellisesti kameran alapuolella. Virtaportin musta kumisuoja toimii myös ns 
läpivienti suojana ulkoiselle 12V akkujohdolle 

 Kytke aina ulkoisen 12V virtalähteen + (punainen) ja – napa oikeinpäin (akkukytkentä). Väärä kytkentää rikkoo 
laitteen (ei takuu) 

 Etäohjaus (2-suuntaisuus) kuluttaa paristoja / virtaa hieman normaalia enemmän joten toiminta-ajat saattavat 
vaihdella. Kylmällä virrankulutus on suurempi kuin lämpimällä kesällä (pakkanen ja salaman päällä olo) 

 Mahdollinen heikko operaattorin kenttä kuluttaa paristoja nopeammin 
 Talvikäyttöön voit asettaa kameraan ladattavat 18650 ladattavat paristot, jotka kestävät kylmää AA alkaliparistoja 

paremmin. Paristokelkka 18650 ladattaville paristoille saatavissa lisävarusteena 
 SD muistikorttia (max 128GB) asennettaessa tai poistettaessa kameran tulee olla OFF (virta pois) tilassa koska 

kameran ohjelmisto voi vaurioitua 
 Kamera tukee tavallisia SD muistikortteja: 2GB - 128GB kapasiteetilla (luku/kirjoitusnopeus alle 100MB/s) 
 Vältä käyttämästä liian nopean tallennusvasteen omaavia (+100MB/s) SD muistikortteja jotka saattavat aiheuttaa 

lähetysongelmia 
 Vältä käyttämästä adapterillisia Micro SD muistikortteja 
 Varmista SD muistikortin yhteensopivuus jälleenmyyjältäsi 
 Älä käytä kamerassa hidasta 2G tai 3G liittymää 
 Kuvien ja Live-tilaan tarvitaan yhteensopiva palveluntarjoajan SIM kortti 4G LTE tuella. Alkuperäisen kuvan tai 

Live-tila vaatii SIM liittymän jossa lähetysnopeus (Upload) vähintään 5MB/s tai enemmän. Kamerassa toimivat 
myös ns PrePaid SIM liittymäkortit. Muista poistaa SIM kortista PIN koodin kysely ennen kameraan asettamista! 

 Kiinnitä kameraan aina mukana tulevat antennit, vaikka lähetystoiminto ei olisikaan päällä, antennit suojaa 
kameran antennin kiinnikeitä vesisateelta ja kosteudelta 



 Kylmällä Live-tila kuluttaa virtaa sekä salamaa. AA alkaliparistot saattavat myös jäätyä pakkasella. Suositeltavaa 
on käyttää ulkoista 12V akkua tai 18650 ladattavia paristoja 

 

YLEISTÄ 

Uovision LiveStream on LinckEazi pilvipalvelua tukeva etäohjattava riistakamera joka toimii automaattisesti. Se käynnistyy 
automaattisesti (päivällä ja yöllä) ihmisen tai eläimen aiheuttaman lämpöliikkeen johdosta. Siinä on passiivinen PIR 
liiketunnistin joka havaitsee lämpösäteilevän kohteen kameran etupuolella. Talvella turkiseläinten turkki säteilee lämpöä 
vähemmän kuin kesällä. Liiketunnistin ei toimi ikkunalasin lävitse koska lasi eliminoi lämpösäteilyn. Kamera tallentaa 
automaattisesti kuvia. Päivällä kuvat tallentuvat värillisinä ja yöllä mustavalkoisina inframustasalaman ansiosta. Live-
tilassa kamera näyttää värit vallitsevan valaistuksen mukaan, yöllä salaman avulla mustavalkoisena. Kamera on tarkoitettu 
ympärivuotiseen ulko- ja tai sisäkäyttöön. Alkuperäinen kuva tallentuu aina kamerassa olevaan SD muistikorttiin. 
Tallenteet ja etäohjaus tapahtuvat LinckEazi pilvipalvelulla josta ne ovat katsottavissa mobiili APPsilla (Android tai iOS) tai 
tietokoneen nettiselaimella. 
Live-tila kestää max 3 min jakson päiväaikaan ja yöllä max 1 min, mikäli liike kameran edessä jatkuu tuona aikana. Voit 
tallentaa videonäkymää max 60sek leikkeen tai still kuvan LinckEazi pilvipalvelun avulla Live-tilassa. Kuulet myös äänet 
paikan päältä. 
 

 LÄHETTÄMINEN JA SEN HINNOITTELU 
Datasiirron kuukausiperusteinen hinnoittelu on aina operaattorikohtainen ja se saattaa vaihdella operaattorista riippuen. 
Kamerassa toimivat myös Prepaid liittymät ja datayhteydellä varustetut nettipaketti liittymät esim kaupallisesti ilmoitettu 
lähetysnopeus (Upload) vähintään 5MB/s. Kameran valmistaja, maahantuoja tai myyjä eivät kanna vastuuta asiakkaan 
(kameran haltijan) ja teleoperaattoreiden välisistä palvelusopimuksista tai niiden taloudellisista vaikutuksista, tai lähetys 
ongelmien ratkomisesta aiheutuneista kuluista. Varmista ennen liittymän hankintaa operaattorilta sen kuuluvuus 
kohteessa. 
 
 

KAMERAN KAAVIOKUVAT 
 

1. Antenni 
2. Kuvauslinssi 
3. Mikrofoni 
4. Status LED 
5. PIR liiketunnistin 
6. Inframustasalama 
7. USB portti 
8. SD muistikortti portti 
9. Virtakytkin (ON / SETUP / OFF) 
10. LCD näyttö 
11. Menu näppäimistö 
12. 12V virtaportti 
13. Kierrekiinnike 
14. Paristokelkka 
15. SIM portti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ohjeet aloitukseen 
 

1) AVAA ENSIN LINCKEAZI PILVIPALVELUN KÄYTTÄJÄTILI MENEMÄLLÄ OSOITTEESEEN: 
https://www.linckeazi.com/ 

 

 
 

Uusi Käyttäjä; kirjaudu palveluun ensimmäistä kertaa. Jatkossa pääset pilvipalveluun suoraan syöttämällä 
Käyttäjätunnuksen ja oman salasanan. LinckEazi Pilvipalvelua voit käyttää omalla kotitietokoneella nettiselaimen kautta tai 
omalla matkapuhelimella (Android tai iOS) WebPortaalin kautta. Esim käyttäjätunnus voi olla Joulupukki ja Salasana 
Korvatuntur1 
 
LinckEazi WebPortaali ohjelmisto APPsin voit ladata kaupalta hakusanalla LinckEazi 

 Google Play (Android puhelin) kaupasta TAI 
 Apple Store (iOS puhelin) kaupasta 

  

Android APP          IOS APP 

Saat WebPortaali ohjelmisto APPsin avulla seurattua ja hallittua kameraa ilman kotitietokonetta. 

 
LinckEazi APPsin ikoni matkapuhelimen näytöllä 

 

2) SYÖTÄ KAMERASTA SEURAAVAT TIEDOT LINCKEAZI PILVIPALVELUUN 
 



 

 
Nyt kamerasi näkyy ylimmäisenä valikossa. Vasemmassa laidasta pääset kameran asetuksiin ja lisäämällä sinne laitteen 
sisällä olevan SIM kortin puhelinnumeron. Ilman numeron lisäämistä laite kyllä lähettää kuvat pilvipalveluun, mutta ei ota 
vastaan etäohjauskomentoja! Muista siis lisätä kamerassa olevan SIM kortin puhelinnumero LinckEaziin. 
 
KAMERASSA OLEVAN SIM KORTIN PUHELINNUMERON LISÄÄMINEN LINCKEAZIIN 

 
 

Mene kohtaan ”Etäohjaus” 



 
Syötä kamerassa olevan puhelinliittymän numero ilman nollaa muodossa. Esim: (Finland +358)  465229560 
Asetuksella ”Välitön” kamera vastaanottaa etäohjaus komentoja viiveettä. Kameran etäohjaus tapahtuu maksuttomasti. 
 

10 VUOROKAUDEN ”FREE PLAN - ILMAINEN”: 
Uovision LiveStream lähettämät materiaalit säilyvät ilmaiseksi LinckEazi pilvipalvelussa 10 vuorokautta. Pilvipalvelu 
poistaa automaattisesti sitä vanhemman materiaalin. Voit myös ostaa lisää säilytysaikaa pilveen mikäli haluat varastoida 
kuvamateriaalia pilvessä 10 vuorokautta kauemmin. 

 
 
 

NYT LINCKEAZI PILVIPALVELU ON TÄYSIN VALMIS KÄYTTÖÄ VARTEN! 
 

USEAMMAN UOVISION PILVIKAMERAN KYTKENTÄ LINCKEAZI PILVIPALVELUUN 
Mikäli sinulla on useampia Uovision LinckEazi palvelua tukevia riistakameroita- valitse ensin laite, jonka asetuksia haluat 
muuttaa. Saman LinckEazi pilvipalvelutilin avulla voit hallinnoida useita Uovision pilvikameroita. 
 

SEURAAVAKSI ASETA KAMERA KÄYTTÖKUNTOON 
 

 Aseta Paristot 
 Aseta SIM kortti 
 Aseta SD muistikortti 
 Kiinnitä Antennit 

 

KAMERAN KÄYTTÖKUNTOON ASETTAMINEN 
Kameran virran tulee olla pois päältä (OFF) kun asennat paristoja, SIM korttia, SD muistikorttia ja antenneja. 



1. PARISTOJEN ASENNUS  
 Virtakytkin tulee olla pois päältä / OFF 
 Asenna uudet paristot (12kpl 1.5V AA) polarisaatio oikeinpäin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOM! Mikäli paristot ovat asennettu väärin, kamera ei toimi tai se voi mennä oikosulkuun 
 Voit seurata paristojen kulumista pilvipalvelun käyttöpaneelista tai saapuvista kuvista. Saapuvan kuvan 

alareunassa on pariston varaustilasta kertova ikoni ja numeerinen arvo välillä: 0 – 10. Numeerinen arvo 10 on 
täysi ja 0 tyhjä. Akulla tai verkkovirralla näyttää arvoa 10 

 MUISTA POISTAA PARISTOT AINA SÄILYTYKSEN AJAKSI TAI KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ. TAKUU EI 
KORVAA PARISTOJEN VUODOISTA AIHEUTUNEITA ONGELMIA 

 
2. SIM (mini sim koko)  KORTIN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mikäli halutaan että kamera lähettää, on siihen hankittava 4G yhteyttä tukeva SIM kortti teleoperaattorilta.  
 Ennen kameraan asennusta SIM kortista on poistettava PIN koodin kysely. Poista PIN koodin kysely myös 

PrePaid liittymästä ja tee sillä esim koesoitto ennen kameraan asettamista. PIN koodin kyselyn voi poistaa esim 
omalla matkapuhelimella 

 Työnnä kevyesti SIM kortti omaan porttiin niin että etiketti on alapuolella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuulet naksauksen kun SIM kortti lukittuu tilaansa. SIM kortin poisto kevyesti korttia painamalla, jolloin kuulet 

pienen naksauksen ja kortti tulee ulos 
 

3. SD MUISTIKORTIN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF) 
 

Työnnä SD muistikortti SD korttipaikkaan kamerassa näkyvän kuvaikonin mukaisesti porttiin: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuulet pienen naksauksen kun muistikortti on paikoillaan. Jos poistat SD muistikorttia, sulje ensin kameran virta (OFF) ja 
paina kevyesti muistikortista. Kortti vapautuu kun kuulet pienen naksauksen. Kamera tukee SD muistikortteja 2GB - 
128GB kapasiteetilla. Katso ettei SD muistikortin tallennusesto ei ole käytössä, muuten kamera ei tallenna sinne kuvia, 
eikä siten myöskään lähetä. 

 Suosi SD muistikortteja joiden luku/kirjoitusnopeudet ovat esim alle 100MB/s 
 TARKASTA MUISTIKORTIN YHTEENSOPIVUUS LAITTEEN MYYJÄLTÄ 

 
4. ANTENNIEN ASENNUS (virta tulee olla pois päältä / OFF) 

Poista ensin kamerasta punainen suojakorkki antennin maston juuresta. Sen jälkeen kierrä mukana tulleet antennit 
paikoilleen varovasti. Varmista että musta antennin tiivistekumi on paikoillaan ennen antennin asennusta. Kameraa ei tule 
käyttää ilman antennin tiivistettä vuotovaaran vuoksi. Antenni tulee aina olla kiinnitetty kun kameraa käytetään ulkona, 
vaikka lähetys ei olisikaan päällä! 

 
5. KAMERAN KÄYNNISTYS 

Vaiheiden 1 - 4 jälkeen kamera on valmis käynnistettäväksi virtakytkimestä: Liu´uta varovasti kytkin SETUP asentoon 
jolloin LCD näyttö menee päälle 

 KUN KAMERAN VIRTAKYTKIN SIIRRETÄÄN ”ON” ASENTOON, KAMERA VIRITTYY JA ALOITTAA  
KUVAMATERIAALIN LÄHETTÄMISEN LINCKEAZI PILVIPALVELUUN 

o HUOM! Ensimmäinen kuva voi saapua n 4 min kuluttua ensikäynnistyksen jälkeen. Pilvi ja kamera tekevät 
synkronoinnin ennen ensikuvan lähetystä 

 
 

KAMERAN ETÄOHJAUS JA ETÄKOMENNOT OHJELMOINTI LINCKEAZI PILVIPALVELUN AVULLA 
 
LinckEazi APP sovellus puhelimeen 
Kameraa voidaan etäohjata omalla matkapuhelimella APPsi ohjelmiston avulla. Ohjelmisto ladattavissa Google Play 
kaupasta Android puhelimiin tai Apple Store kaupasta iOS puhelimeen. Löydät ohjelmiston Play Kaupalta tai Apple 
storesta hakusanalla: LinckEazi. Voit myös skannata matkapuhelimella alapuolen QR koodit joiden avulla löydät 
ohjelmisto APPsit 

        

 Android APP                   iOS APP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LinckEazi tietokoneen nettiselaimella 
Kotitietokoneella etäohjaus ja asetusten vaihtaminen onnistuu kirjautumalla omalle LinckEazi pilvipalvelu tilille osoitteessa: 
https://www.linckeazi.com/ 
Oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääset jo avattuun pilvipalvelutiliisi hallinnoimaan kameraasi aina kun tarve 
vaatii. 
 
TEKNISET OMINAISUUDET 

Kuvakenno (CMOS) 5MP 
Linssi F=1.85 FOV (Diagonal Field of View) = 64°. FOV10m: 7.72m 

Video laatu WVGA / 720P / 1080P / 1440P (audio) 
DTS PIR tunnistin DTS (Dual Tracking System) PIR liiketunnistus  

PIR etäisyys 15m  
PIR kulma 54° (4m kohta) 

PIR nopeus 0.6s 
PIR viiveet 5s-60min 

Tasa-aika kuvaus 3min-24hours 
Työaika 4 eri valintaa 

Kuvapulssi 1–10 
Ylikirjoitus toiminto Kyllä 

Salaman etäisyys 15m 
Salaman teho Korkea / Matala (säädettävä) 

Verkko LTE (aito 4G tuki) 

Taajuudet 

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 
TDD-LTE: B38/B40/B41 
WCDMA:  B1/B5/B8 
GSM:                                                                                                                         900/1800 

Toimintamalli Kuvalähetys, Live-tila seuranta ja tallennus 

Virta 12kpl x AA alkali paristoja (ei mukana), 6kpl 18650 ladattavat paristot (ei mukana) – 
lisävaruste paristokotelo, tukee 12V ulkoista tasavirtalähdettä 

Muut portit SD kortti (max 128GB), mini SIM kortti 
Käyttölämpötilat -20 - +60°C 

Suhteellinen 
ilmankosteus 

5% - 90% 

LCD näyttö 2,4” 
Kiinnitykset Kiinnitysvyö / Riistakameralukko / Seinäkiinnike kierre 

Koko 158mm × 114mm × 71mm 
 
TOIMITUSSISÄLTÖ 

Nimike Määrä 
kamera 1 
antennit 2 

Kiinnitysvyö 1 
Ohjekirja 1 

 

LinckEazi pilvipalvelun APP versiossa on kaikki samat 
ominaisuudet kuin tietokoneen selaimella olevassa nettiselain 
versiossa eli voit käyttää LinckEazi pilvipalvelua kotitietokoneelta 
tai älypuhelimella. 

Suosittelemme, että lataat puhelimeesi LinkEazi APP ohjelmisto 
sovelluksen jolla pääset jo avattuun pilvipalvelutiliisi 
hallinnoimaan kameraasi aina kun tarve vaatii. 

 



TAKUU 
Valmistajan rajoitettu takuu: Tällä kameralla on tehtaan myöntämä 12kk takuu alkaen ostopäivästä. Takuu koskee 
valmistus- tai materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun kamera on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa 
laite ensisijaisesti korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä takuutilanteessa aina ostokuitti joka 
todistaa kameran kuuluvan oikealle omistajalle. Takuu kattaa vain kameran normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka 
johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä. Takuu ei korvaa kameran normaalia kulumista käytössä. Takuu on voimassa 
vain mikäli kameraa ei ole omatoimisesti korjattu tai modifioitu. Kameran merkit kuten sarjanumero on tallella, kamera ei 
ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta. Mahdollisen tuotevikaepäilyn 
esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti kameran myyjään. Mahdolliset paristojen vuodoista aiheutuneet 
ongelmat eivät kuulu takuun piiriin. Poista laitteesta aina paristot kun sitä ei käytetä. Vaihda maastossa olevan laitteen 
paristot kerran kuukaudessa. 
 
LTE 4G LANGATTOMAT PEITTOALUEET  
Suomessa Telia, DNA ja Elisa teleoperaattoreilla ovat kattavat langattomat 4G peittoalueet myös harvaan asutuilla 
alueilla. Liittymää hankkiessa kannattaa ensin selvittää teleoperaattorien tarjoamat 4G peittoalueet aiotulle kameran 
sijoituspaikalle. 
 
HUOMIOITAVAA KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA 
Laite ei ole lelu joten älä jätä sitä lasten ulottuville. Älä jätä paristoja laitteen sisään pitempi aikaisen varastoinnin ajaksi 
paristojen vuotovaaran vuoksi. Takuu ei kata käyttäjän aiheuttamista käyttövirheistä aiheutuneita vikoja. Laitteella on 1 
vuoden (12kk)  takuu valmistus ja materiaalivirheille. 
 
KAMERAN ASENTAMINEN PUUHUN 
Kamera kannattaa kiinnittää tarpeeksi suureen puuhun sillä tuuli huojuttaa ohutrunkoisia puita herkemmin ja se saattaa 
aiheuttaa kuvauksen aikana liikettä tai turhia kuvia. Risut, pitkät heinät ja pienet huojuvat oksat kuvauslinjalla ovat myös 
häiriötekijöitä kuvatessa. Älä myöskään asenna kameraa vasten nousevaa tai laskevaa aurinkoa sillä se saattaa aiheuttaa 
häiriötä valotuksessa. Kamera kannattaa myös suojata uteliaiden katseilta ja huomioitava esim talviset keliolosuhteet. Älä 
kiristä kameran kiinnitysvyötä liian tiukalle sillä tuo saattaa tapaturmaisesti katkaista kameran kameran kiinnityskorvat. 

 
ASETA KAMERA AIOTUN KOHTEEN ”RINNANKORKEUDELLE” SUORAAN ETEENPÄIN VAAKATASOSSA. 

 

Ennen kuvauksen aloittamista varmista maanomistajan / kiinteistön haltijan lupa kuvaamiseen alueella 
 

 

Yleisiä kysymyksiä: 
 

1. Sain ilmoituksen: ”Valitettavasti järjestelmällä ei ole resursseja käsitellä pyyntöä tänään. Yritä huomenna 
uudestaan” 

 Välitön etäkomennon viive: Olet lähettänyt kameralle päivittäisen maksimimäärän etäkomentoja. 
Seuraavana vuorokautena sama määrä etäkomentoja jälleen käytettävissä tällä asetuksella 

 Etäkomennon viive 30min: tällä asetuksella enemmän etäkomentoja käytettävissä vuorokaudessa, kuin 
välittömällä asetuksella 

 



2. Kamera ottaa kuvia SD kortille mutta ei lähetäkään mitään? 
- Tarkasta kameran SD Muistikortti ja erityisesti onko SD muistikortissa luku/kirjoitusnopeus merkintöjä. Mikäli näet 

pienellä painetun merkinnät esim yli 100MB/s, on SD muistikortti nopea ja kamera ei ehdi poimia kuvatiedostoa 
lähetystä varten 

 
3. Kamera ei lähetä? 
- 4G tukevan liittymän kaupallisesti ilmoitettu lähetysnopeus (upload) oltava 5MB/sek 
- 2G Mininetit ovat 4G laitteelle liian hitaita 
- Tarkasta käyttämäsi SD muistikortti yhteensopivuus 

 
4. Minkä kokoisen SIM kortin laitteeseen hankin? 
- Kuvassa näkyvät eri SIM korttien koot. Kamera yhteensopiva mini SIM koko eli suurin SIM kortti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mikä on hyvä DTS PIR liiketunnistimen VIIVE aika? 
- Kun lähetys on päällä 4G alueella, aseta VIIVE esim 30sek. jolloin kamera ehtii lähettää edellisen kuvan ennen 

uuden ottamista 
 

6. Kamera ei lähetä kuvia uudella SIM kortilla? 
- Poista uudesta SIM kortista PIN koodin kysely esim omalla matkapuhelimella 

 Onko PrePaid liittymä avattu eli ensimmäinen testisoitto soitettu matkapuhelimella?  
 Lue PrePaidin avausohjeet mukana tulleen liittymän ohjeista 

- Katso ja tarkasta pilvipalvelutilin asetukset 
- Tyhjennä LinckEazi pilvitila mikäli tila on täyttynyt 

 
7. Onko LinckEazi ohjelmisto APPsiin käyttöohjetta? 
- APP on kuin mikä tahansa suomenkielinen ohjelmistosovellus. Siihen ei ole olemassa paperisia käyttöohjeita. 

Mikäli et osaa tai ymmärrä lataamasi APP ohjelmistosovelluksen toimintoja, älä käytä sitä ennen kuin saat 
neuvoja käyttöä varten kameran myyjältä 

 
 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa tai muissa kysymyksissä ota tarvittaessa yhteys Uovision myyjääsi 
 
 

VALMISTAJAN KOTISIVUT: www.uovision.com 
Suomenkieliset käyttöohjeet: www.uovisionsuomi.fi 
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