
  
 
   

 

LooksCAM: Käyttöohje     

Johdanto: 

LooksCAM on otsavalo-kamerasysteemi, jolla voidaan nauhoittaa toimenpiteitä sairaaloissa. Video on ”Full 

HD”- laatua 3 Mpixeliä. 

Videon katselu: 

- Kameran VIDEO OUT- portista monitorin HDMI–porttiin (online). 

- Yhdistä Wifi monitoriin tai tietokoneen näyttöön (online). 

- Siirretään Micro SD-kortista tiedot yhdistämällä USB-kaapeli kameran kontrolliyksiköstä tai 

kortinlukijalla tietokoneeseen.   

- Tarvitaan tietokoneohjelma, millä katsellaan ja editoidaan videota, voit ladata applikaation 

Appstoresta iPhonelle tai iPadille tai Windowsille PC Viewer. Editointiohjelma on esim. Windows 

Movie Maker. 

Ominaisuudet: 

- Ei liikkumisrajoituksia 

- Saadaan videoita tai kuvia ilman varjoa, koska valo ja näkökenttä ovat samassa linjassa 

- Näkökenttä on koko syvyydellä hyvin tarkka 

- Opetustilanteissa harjoittelijat näkevät saman kuin toimenpiteen suorittaja 

- Voidaan käyttää myös pelkästään valonlähteenä. 

 

 

 

LooksCAMin tarkemmat tekniset tiedot, varoitukset sekä käyttöönottoon ja ongelmien ratkaisuun liittyvät 

seikat löytyvät englanninkielisestä manuaalista. 



  
 
   

 

 

Käyttöohje (lyhyesti): 

1. Virta päälle/ pois päältä 

  
- Paina virtanappia alaspäin (1) käynnistääksesi laitteen. Käynnistys alkaa ”ding-dong-ding”-äänellä. 

Kun käynnistyminen on valmis, REC-näppäimen valo rupeaa palamaan ja kuuluu ”ding-dong”-ääni.   

- Virta pois päältä 

Paina virtanappulaa alaspäin (1) kahden sekunnin ajan. 

- Virtanappulaa ylöspäin painettaessa (2) REC-, WIFI- ja LED-nappulat eivät toimi, mutta REC- ja LED-

toiminnot ovat kaukosäätimellä käytettävissä. Tämä toiminto ehkäisee ei-haluttuja nappuloiden 

paineluita.  

- REC-toimintoa ei voi käyttää ilman MICRO-SD-korttia (WiFi-valo välkkyy). 

 

2. LED-valon käyttö 

- LED-valo käynnistyy automaattisesti, kun systeemi on laitettu päälle. 

- Valossa on neljä eri vaihetta: 1 (himmein) - 2 - 3 (kirkkain) – pois päältä. 

 

3. Patterin merkkivalo 

 

 
 

Laskettu kirkkaimmalla valolla ja videota taltioidessa. 

- Vihreä: n. 3 tuntia 

- Oranssi: n. 1 tunti 30 minuuttia 

- Punainen: n. 10–30 minuuttia 

- Vilkkuva punainen: vähemmän kuin 10 minuuttia  

- Patterin loppuminen ilmoitetaan tuntia ennen yhdellä Peep-äänellä, toisen kerran se kuuluu puoli 

tuntia ennen ja 10 minuuttia joka 30. sekunti ennen patterin loppumista. 

- Jos patterivalo välkkyy oranssia, ei laitteen sisällä ole SD-korttia. 

  



  
 
   

 

4. Videon kuvaaminen ja kuvien ottaminen: 

- Laita virta päälle (huom. kohta 1). Taltiointi ei ala automaattisesti. 

- Paina REC-nappulaa 1 sekunnin ajan, se alkaa vilkkua. Kuuluu ”ding-dong, Recording starts”-ääni.  

- Kuvia voidaan ottaa painamalla REC-nappulaa nopeasti. 

- Taltiointi lopetetaan painamalla REC-nappulaa, jolloin sen valo lopettaa vilkkumasta. Kuuluu ääni: 

”Recording stops, ding-dong”. 

- Mikrofoni on päällä koko ajan ja äänet taltioituvat samalla. 

- 50 minuuttia mahtuu yhteen taltiointiin, josta tulee oma tiedostokansio. Taltiointi jatkuu 

seuraavaan kansioon automaattisesti. 

- Taltiointi tulee lopettaa painamalla REC-nappia, että tiedot siirtyvät MICRO-SD-kortille. 

- Siirtääksesi MICRO-SD-kortilta tietoa tietokoneellesi liitä kamerayksikkö tietokoneeseen USB-

kaapelilla ja sen jälkeen vasta kytke virta kamerayksikköön. Voidaan käyttää myös kortinlukijaa 

tietojen siirtämiseksi. 

- Voit myös taltioida suoraan omalle tietokoneellesi tai puhelimeesi. 

 

5. Katso videota samanaikaisesti Video-Out-portilla 

- Yhdistä kamerayksikön Video-Out-portti ja TV:N HDMI-portti Video-Out-kaapelilla (osa 13). 

- Video näkyy TV:n tai monitorin näytöllä samanaikaisesti 

 

6. Katso videota samanaikaisesti WiFillä  

- Etsi tietokoneelta langaton yhteys LooksCAMiin. 

- Käytä salasanaa: 1234567890 

- Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä manuaalista. 

 

7. Katso videota samanaikaisesti PC Viewerillä tai Applen laitteilla 

- Lataa LooksCAM sovellus tai PC Viewer Internetistä. 

- Klikkaa ”Media” 

- Klikkaa ”Suoratoisto verkosta”. Kirjoita siihen ”rtsp://192.168.42.1/live” ja paina ”play”-nappulaa. 

 

 

  



  
 
   
OSAT: 

1. Main Body –Camera Control Unit  2. Battery Pack 2 kpl 

  
 

3. Head Assembly Unit  4. Remote Controller 5. Charger 

    

 

6. Rigid Headband  7. Micro SD Card (32GB)  8. Wireless LAN Device 

 

     
 

 

        9.    DC Power Supply  10. Head Assembly Cable 11. USB Cable 

 

    
   

12. Power Cord  13.Video Out Cable  14. Battery (AAA)  

           

 

Markkinointi: 

Amartmed Oy, www.amartmed.fi 

asiakaspalvelu@amartmed.fi 

Tuotetiedustelut: Anna Hakola, anna@amartmed.fi, 040 5108 666 

       Tomi Roine, tomi@amartmed.fi, 045 7733 2977 
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