
 

 

 
 

Pro-Optics pikakäyttöohje 
 

Muutamia yksinkertaisia asioita, joiden avulla saat uuden kamerasi käyntiin. 

 

1. Aloita laittamalla uusi SIM-kortti paikoilleen kameraan.  

(HUOM! Kamera toimii ainoastaan Genzo SIM kortilla) 

2. Laita kameraan sen jälkeen SD-muistikortti ja uudet patterit. 

3. Käynnistä kamera laittamalla kytkin ”Setup” –asentoon. 

4. Menu, Viestihallinto: ”Aina päälle” –asentoon voidaksesi kauko-ohjata kameraa sovelluksen avulla. 

Avaa puhelimesta Pro Optics sovellus. Mene, ”muut asetukset”, ”SMS kaukosäätö”: KUVAA LÄHETTÄESSÄ. 

Muuta tämä ”Aina päälle”, asentoon. 

5. Laita kameran kytkin ”ON” –asentoon. 

 
 

Nyt kamera on valmis, sinun täytyy vielä rekisteröidä tili ja aktivoida SIM-kortti. 
 

 
1. Mene sivulle www.genzosim.fi ja valitse ”Luo käyttäjätili”. 

2. Täytä tietosi ja paina ”Rekisteröi”. 

3. Mene sähköpostiisi ja vahvista sinne lähetetty viesti. 

4. Kirjaudu sisään tililläsi www.genzosim.fi-sivulla ja lisää liittymäsi. 

5. Täydennä SIM-korttisi IMSI-numero (löytyy kortista) ja vahvistusnumero, joka löytyy SIM-kortin esitteen 

takapuolelta. 

 

 

Nyt kortti on valmis käytettäväksi joten lataa seuraavaksi Pro-Optics applikaatio Google-Play tai 

App-Storesta. 
 

 
1. Avaa juuri lataamasi applikaatio ja paina (+) oikeasta yläkulmasta lisätäksesi oman kamerasi.  

2. Nimeä kamerasi ja lisää kamerasi numero (löytyy www.genzosim.fi –sivulta) Lisää numero 

kokonaisuudessaan (+45XXXXXXXXXXXX). 

HUOM! Puhelinnumero täytyy näppäillä. Ei kopioda ja liittää! 

3. Nyt sinun täytyy  lisätä sähköpostiosoite jonne kuvat lähetetään.  

 

                                      Lisätietoja applikaatiosta löydät sivulta: www.pro-optics.se 

http://www.genzosim.fi/
http://www.genzosim.fi-sivulla/
http://www.genzosim.fi/
http://www.pro-optics.se/


 

 

 

 

3kk Genzo-SIM tarkoittaa että sinulla on joko 3kk käyttöaika tai että kulutat 

90Mb ja 30kpl SMS viestejä. 

- 90Mb = 640x480 kuvankoko noin 1200 kuva 

- 90Mb = 1920x1440 kuvankoko noin 250 kuva 

 

48€ täydennys 12kk, sisältää 360Mb dataa, mikä tarkoittaa että liittymä on 
voimassa 12kk tai että kulutat datan sillä ajalla loppuun. 
 

- 360Mb = 640x480 kuvankoko noin 5000 kuva 
- 360Mb = 1920x1440 kuvankoko noin 900 kuva 

 

6€ SMS täydennys, sisältää 30kpl SMS viestejä, 12kk aikana. 
Kamerasi kuluttaa SMS joka kerta kun  komento annetaan kamerallesi. 
 

- 16Gb kortille mahtuu noin 6500 kuva 12Mp laatu. 
- 16Gb kortille mahtuu video FHD-1080P laatua noin 35min. 
- 16Gb kortille mahtuu video HD-720P laatua noin 65min. 
- 16Gb kortille mahtuu video VGA-480P laatua noin 95min. 

 

 

ProOptics tukee 4Gb-32Gb muistkortin (kamera on laitettava pois päältä kun vaihdat muistikortin) 

PIR VIIVE. Tätä asetusta kutsutaan myös liiketunnistimen toimintaväliksi tai nukkumisviiveksi. 

Linssin kulma 52 astetta ja liiketunnistimen kulma on 80 astetta ja etäisyys noin 20m. 

 
Kameralla on 0,4 sek sulkuaika ja tämän takia liiketunnistimen kulma on isompi kun kameran. 
Liiketunnistin pitää reagoida ennen kamera joten kohde saadaan kuvattu hyvin. 

 

 

Kameraasi ei pystyy kaukoohjata, missä vika? 

1. Jos kameralle on lähetetty SMS kaukösäätö (kuvaa lähettäessä) silloin ette pystyy enää pyytää kuvia 
eikä kaukoohjata kameraasi.  
Lääke tähän ongelmaan on että menette kameralle ja muutat asetuksen (viestihallinto aina päälle) 
HUOM! Puhelimen kamera appissa, on myöskin oltava SMS kaukosäätö asetus (viestihallinto aina 
päälle) 
 

2.  Kun olet saannut halaumasi asetukset kameralle kannattaa muuttaa SMS kaukusäätö (kuvaa 
lähettäessä) 
 

Tämä asetus säästää kameran virtakulutus selvästi koska kamera ei ole verkossa 
kiinni jatkuvasti. 


