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TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ 
Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava
kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti.
Sitä ei saa hävittää talousjätteenä.

REKLAMAATIO-OIKEUS

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan reklamaatio on tehtävä toimittamalla tuote  
ostopaikkaan. Alkuperäinen kuitti on esitettävä. Jos tuotetta on käytetty muuhun kuin  
sen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjetta ei ole noudatettu, käyttäjä on vastuussa  
mahdollisista vahingoista. Tällöin reklamaatio-oikeus ei ole voimassa. 
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VAARA-, TURVALLISUUS- JA VAROITUSILMOITUKSET

VAARAT LAPSILLE JA HENKILÖILLE, JOILLA ON RAJALLISET KYVYT 
KÄYTTÄÄ TÄTÄ KAMERAA

• Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, joilla on rajalliset kyvyt, käyttää tätä 
kameraa tai lisävarusteita. Kameraa ja lisävarusteita saavat käyttää vain 
henkilöt, joilla on fyysiset ja henkiset edellytykset käyttää sitä turvallisesti.

VIRTALÄHDE JA SÄHKÖVAARA

• Jos kamera on vaurioitunut tai sen sisään on päässyt vierasta ainetta, sam-
muta kamera välittömästi ja poista paristot. Muutoin on olemassa tulipalon 
tai räjähdyksen riski.

• Ulkoisen virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 
Pidä kamera ja virtalähde kuivina ja varmista ilmanvaihto niiden ympärillä 
äläkä peitä niitä millään.

• Virtalähdettä ei voi käyttää ukkosella. Muuten seurauksena voi olla sähköisku 
tai muita onnettomuuksia.

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TURVALLISUUSVAROITUKSIA

• Älä pudota, iske, purista tai puhkaise kameraa.

• Älä koskaan puhdista kameraa syövyttävillä kemikaaleilla.

• Suojaa kamera korkeilta lämpötiloilta ja helposti syttyviltä aineilta. Älä aseta 

Riistakamera
Lue käyttöohje huolellisesti. Varmista, että tuote asennetaan oikein ja että sitä käytetään 
ja pidetään kunnossa tätä käyttöohjetta noudattaen. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä 
varten.

Kiitos Rusta-tuotteen 
ostamisesta!

Lue koko käyttöohje ennen 
kokoamista ja käyttämistä!

VAROITUS! 
Jos ohjeita ei noudateta, voi tapahtua onnettomuus,  
josta voi aiheutua vakava henkilö- tai omaisuusvahinko.
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paristoja tuleen. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.

• Älä koskaan pura tai korjaa kameraa. Ota tarvittaessa yhteys ammattilaiseen 
tai jälleenmyyjään.

LCD-NÄYTTÖ

• Älä purista tai kolhi LCD-näyttöä

• Jos LCD-näyttö rikkoutuu ja kosketat nestettä vahingossa, huuhtele neste 
välittömästi pois runsaalla määrällä puhdasta vettä. Jos nestettä pääsee 
silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä ja 
hakeudu välittömästi lääkäriin. Jos nielet nestettä, huuhtele suu puhtaalla 
vedellä, juo runsaasti vettä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

KÄYTTÖ, SUOJAUS JA SÄILYTYS

• Kamera on asetettava tukevalle alustalle vaurioitumisen tai tapaturmien 
ehkäisemiseksi.

• Älä koskaan käytä kameraa ylösalaisin äläkä upota kameraa veteen.

• Kaikki lukot ja pistokkeet on kiinnitettävä ennen työskentelyä.

• Jos et käytä kameraa, paristot täytyy ottaa pois ja kamera on asetettava 
kuivaan paikkaan

• Törmäys, putoaminen ja muut ihmisen aiheuttamat vahingot eivät kuulu 
takuun piiriin, vaan käyttäjän täytyy maksaa korjaus itse.

JÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

• Kameroita ja lisävarusteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana eikä 
vastuuttomasti.

• Lajittele ne paikallisten lakien mukaan. Lisätietoja saa paikallisilta virano-
maisilta.

TIETOJA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA

• Tämä käyttöopas toimii yleisenä oppaana kameroiden käyttöön. Kuvat ovat 
vain viitteeksi
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1. TIETOJA KAMERASTA
Kiitos, että ostit tämän HD-kameran, jossa on yönäkötoiminto. Pyydämme olemaan mei-
hin yhteydessä pikaisesti, jos kameran käytön aikana ilmenee ongelmia.

1.1 TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Kamera toimii automaattisesti ja ottaa kuvia liikkuvista ihmisistä tai eläimistä. Kame-
raa käytetään laajalti apuna eläinten ampumisessa ja metsästyksessä sekä perheen 
turvallisuuden suojaamisessa ja muissa käyttötarkoituksissa. Kamera sisältää seuraavat 
ominaisuudet:

• 1080P/30 kuvaa sekunnissa HD  • Valokuvan resoluutio 16,0 Mpx 
• Laukaisuaika 0,6 s    • Pitkä valmiusaika  
• Tehokas PIR-herkkyysetäisyys   • Intervallikuvaus  
• Yönäkötoiminto    • Valaistut näppäimet 
• Automaattinen toiminta 24 tunnin ajan  • IP66 
• Huomaamaton ulkomuoto 

1.2 TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Kamera voi muodostaa yhteyden tietokoneeseen tiedostojen kopiointia ja toistoa varten 
ja U-levynä käyttämistä varten. Jos kamera kytketään tietokoneeseen, tietokoneen täytyy 
täyttää vähintään seuraavat tekniset vaatimukset: Pentium2.0 GHZ -suoritin tai tehok-
kaampi / Windows XP tai uudempi käyttöjärjestelmä / 2 Gt RAM-muistia / vähintään 
80 Gt ROM-muistia / USB 2.0 -standardin tai ylemmän standardin mukainen portti / 
vähintään 1 Gt:n grafiikkakortti / näytön tarkkuus vähintään 1 024×768.

FI

1.3 KUVAESITYKSET

Punainen merkkivalo

EDESTÄ KATSOTTUNA TAKAA KATSOTTUNA

Valoanturi

Objektiivi

IR-valoikkuna

IR-valoikkuna

PIR-anturi

Solki
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Salpa 1
Virtaliitäntä 
Virtaliitännän 
suojus

Kolmijalan 
aukko

Salpa 2

OIKEALTA KATSOTTUNA TAKAA KATSOTTUNA

SISÄLTÄ KATSOTTUNA

PIR-anturi

Kaiutin

Näyttö

USB-portti

Mikrofoni

LED-merkkivalo Valoanturi

Objektiivi

IR-valo

VALIKKO-näppäin
YLÖS-näppäin
ALAS-näppäin
OK-näppäin
TILA-näppäin
SD-korttipaikka
Virta

Tasavirta sisään



Näppäimen kuvake Näppäimen nimi Toiminnot

[Liukunäppäin] OFF-asento: Virta katkaistuna
TEST-asento: Käyttäjät voivat asettaa, esikatsella, kuvata ja 
toistaa testimielessä valokuvia ja videokuvaa. 
ON-asento: Valvontakuvaustila. Tässä asennossa kamera 
siirtyy automaattiseen valvonta- ja kuvaustilaan ja kuvaa 
automaattisesti valokuvia tai videoita.

[MENU]-näppäin Painamalla tätä näppäintä saat esiin valikkokäyttöliittymän tai 
palaat edelliseen vaiheeseen

[UP]-näppäin Siirrä ylös / sivu ylös, valokuva tai video eteenpäin

[DOWN]-näppäin Siirrä alas / sivu alas, valokuva tai video taaksepäin

[OK]-näppäin Vahvista ja suorita

[MODE]-näppäin Vaihda painamalla tätä näppäintä: Valokuvatila/videotila/
toistotila

8

FI

1.4 NÄPPÄINTOIMINTOJEN KUVAUS

2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN

2.1 SD-KORTIN ASENNUS

• Tämän kameran käyttö edellyttää SD-korttia. Alusta SD-kortti ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. Katso käyttöohje 4.19.

• Asenna SD-kortti alla olevien ohjeiden mukaan:  
Avaa salvat ja etukotelo kuvan mukaisesti. Aseta SD-kortti niin, että metallikoskettimet 
osoittavat alaspäin. Työnnä SD-korttia korttipaikkaan, kunnes se loksahtaa paikalleen, 
jolloin SD-kortin asennus on valmis.

HUOMIOITAVAA: Älä poista SD-korttia kameran ollessa toiminnassa. Muuten SD-kortin 
tiedot voivat vahingoittua tai kadota.

Käytä hyväksyttyä SD-korttia, jonka siirtonopeus on vähintään CLASS 4 (sisältyy). Älä 
käytä huonolaatuista SD-korttia, sillä kamera ei välttämättä tunnista sitä tai kamera ei 
välttämättä edes käynnisty.

1. Avaa salpa

2. Aseta SD-kortti 
näin päin
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2.2 PARISTOJEN ASENNUS

Kameran virtalähteeksi tarvitaan 4 tai 8 kpl AA-paristoja. Ne asennetaan seuraavasti: 
• Avaa paristoluukun salvat kuvassa esitetyllä tavalla ja avaa sitten paristoluukku.   
• Asenna paristot luukussa olevan napaisuusmerkinnän mukaisesti. Jos käytössä on 

vain 4 paristoa, asenna ne kahteen vasemmanpuoleiseen aukkoon.
• Pidä paristoluukun suojus puhtaana, sulje se ja sulje sitten salvat.
• Siirrä [Liukunäppäin] asentoon TEST. Jos näytön virta kytkeytyy, paristot on asennettu 

oikein.

HUOMIOITAVAA: Asenna paristot ohjeiden mukaan. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja 
sekaisin. Jos käytössä on vain 4 kpl AA-paristoja, paristojen käyttöikä on lyhyempi.

Jos paristot asennetaan väärin, kameran virtaa ei voi kytkeä ja seurauksena voi olla 
vaurioita tai onnettomuus.

Sulje salvat asennuksen jälkeen tiukasti, ettei sisään pääse pölyä tai nestettä.

2.3 SOVITTIMEN KÄYTTÄMINEN (SOVITIN EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN)
Kameraa voidaan käyttää myös ulkoisena virtalähteenä toimivalla sovittimella seu-
raavien vaiheiden mukaisesti:
• Asenna AA-paristot, aseta kaikki parametrit, työnnä [Liukunäppäin] asentoon ON ja 

sulje kameran kotelo.
• Ota virtaliitännän portin vesitiivis kumitulppa alas, aseta virtapistoke tiukasti virtali-

itäntään.
• Aseta sovittimen pistoke pistorasiaan. Kun kamera havaitsee ulkoisen virtalähteen, se 

siirtyy käyttämään sitä automaattisesti.

1.Paristoluukun 
salpa

2. Huomioi paristojen napaisuus ja 
asenna ne oikein päin

3. Paristoluukku
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HUOMIOITAVAA: Käytä vakiosovitinta, jossa on lähtömerkintä DC6V/2.0 A. 
SOVITIN EI SISÄLLY TOIMITUKSEEN!

2.4 LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN
Kamera voidaan kytkeä tietokoneeseen, jolloin käyttäjät voivat siirtää tiedostoja sekä 
tarkastella valokuvia ja videoita. 
• Työnnä [Liukunäppäin] asentoon TEST.
• Käytä USB-kaapelia kameran ja tietokoneen yhdistämiseen alla olevassa kuvassa 

esitetyllä tavalla.
• Kun yhteys on muodostunut, kameran näytössä näkyy       ja tietokoneen näytössä 

näkyy teksti ”New disk driver” (Uusi levyohjain). Tämän jälkeen kameraa voidaan 
käyttää normaalina U-levynä tietokoneella.

HUOMIOITAVAA: Muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen [Liukunäppäimen] pitäisi 
olla asetettuna TEST-asentoon. Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty kunnolla.

Jos tietokoneen kokoonpano ei täytä vaatimuksia, se ei välttämättä toimi asianmukai-
sesti kameraa liitettäessä.

Aseta virtajohto
tähän porttiin
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2.5 KAMERAN ASENTAMINEN

Hyvän kuvaustehon saavuttamiseksi ja kameran turvallisen toiminnan varmistamiseksi 
kamera tulee asentaa tukevalle alustalle. Kameran asentamista varten on saatavina 
hihna tai pidikkeitä.
• Asennus hihnaa käyttämällä 

Pujota hihna kameran takana olevien solkien läpi ja asenna kamera sitten puuhun tai 
muuhun tukevaan paikkaan ja kiinnitä hihna. Katso alla olevia kuvia.

• Asenna käyttämällä pidikettä 
Asenna asennuskiinnike lujasti kiinteään kohteeseen (esim. seinään tai puuhun), 
ruuvaa tukiruuvi kameran pohjassa olevaan ruuviaukkoon ja kiristä ruuvi. Säädä 
kameran kulma ja kiristä kaikki ruuvit. Katso alla olevaa kuvaa:

HUOMIOITAVAA: Jos kamera asennetaan lähelle maanpintaa, varmista, että kameran 
pohja on yli 20 cm:n korkeudella maasta.

Kiristä pidike ruuviaukkoon
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• Testikuva ennen käyttöä 
Varmista ennen käyttöä kameran asianmukainen toiminta ottamalla testikuva. 

 1. Ota useita valokuvia siirtämällä [Liukunäppäin] TEST-asentoon ja painamalla  
 [OK]-näppäintä.

 2. Siirry videotilaan painamalla [Mode]-näppäintä ja aloita sitten videon 
 tallentaminen painamalla [OK]-näppäintä. 

 3. Siirry toistotilaan painamalla [Mode]-näppäintä. Voit esittää valokuvia tai  
 videoita näytöllä ja varmistaa siten, että kamera toimii asianmukaisesti.

• Valvontakuvaus 
Määritä kameran parametrit, asenna kamera kuvausalueelle, säädä kameran suun-
taus ja varmista, että objektiivi on kohdistettu kuvausalueelle. 
Siirrä [Liukunäppäin] ON-asentoon. Kamera näyttää 15 sekunnin lähtölaskennan ja 
etukotelon punainen valo vilkkuu. 15 sekunnin kuluttua näyttö vaihtuu mustaksi ja 
kamera siirtyy valvontatilaan. Kun kamera havaitsee näkökentässä liikkuvia eläimiä 
tai ihmisiä, kamera ottaa automaattisesti valokuvia tai tallentaa videokuvaa.

HUOMIOITAVAA:
Objektiivin on osoitettava valvonta-alueelle.
Paristojen käyttöikä vaihtelee eri käyttötiloissa ja -ympäristöissä.

3. KAMERAN KÄYTTÄMINEN
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit käyttää tätä kameraa kuvaamiseen.

3.1 KAMERAN VIRRAN KYTKEMINEN, KAMERAN TESTAAMINEN JA VIRRAN KATKAISEMINEN

• Virran kytkentä

• Työnnä [Liukunäppäin] asentoon TEST. Näytön valo syttyy merkiksi siitä, että kame-
ran virta on kytketty. Kaikki toiminnot ja parametrit voidaan asettaa nyt. Lisätietoja 
on luvussa 4. Jos et ole perehtynyt tähän tuotteeseen, on suositeltavaa käyttää 
oletusasetusta.

• Tilanvalintakytkin TEST-asennossa

• Kun [Liukunäppäin] on TEST-asennossa, kamera voi vaihtaa eri käyttötilojen välillä. 
Toimintatapa on seuraava:

 1. Kun [Liukunäppäin] on asennossa TEST, kamera on oletusarvoisesti 
 valokuvatilassa

 2. Painamalla [MODE]-näppäintä voit vaihtaa kameran tilaa valokuvatilan, 
 videotilan ja toistotilan välillä. Lisäksi näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy  
 kuvake, joka vaihtuu tilan vaihtumisen mukaisesti:

       tarkoittaa videotilaa,       tarkoittaa valokuvatilaa,      /     tarkoittaa toistotilaa.

HUOMIOITAVAA: Käyttötilan vaihtaminen TEST-asennossa tarkoittaa, että vain esikat-
selutila voidaan vaihtaa. Kameran toimintatilaa ei voi vaihtaa.

Jos kameran toimintatila halutaan vaihtaa, se on tehtävä asetusvalikossa.
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• Virran katkaisu 
Virtaa sammutettaessa on toimittava seuraavassa järjestyksessä:
Kun [Liukunäppäin] on  asennossa ON, siirrä [Liukunäppäin] ensin TEST-asentoon. 
Kameran näyttöön tulee aloitusnäyttö, ja sitten kamera siirtyy valokuvien esikat-
seluun. Paina tällöin [Liukunäppäin] OFF-asentoon, niin kameran virta katkeaa.
Kun [Liukunäppäin] on TEST-asennossa, siirrä [Liukunäppäin] OFF-asentoon, niin 
kameran virta sammuu.
Odota virran katkaisemisen jälkeen 3 sekuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen.

HUOMIOITAVAA: Jos kamera on toiminnassa [Liukunäppäintä] siirrettäessä, kamera 
tallentaa tiedoston automaattisesti.

3.2 VALOKUVATILAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Paina [Liukunäppäin] TEST-asentoon. Tällöin oletustila on valokuvatila. Tällöin näyttöön 
tulee seuraava kuvake:

3.3 VIDEOTILAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Valokuvatilassa [Liukunäppäin] on TEST-asennossa. Paina [Mode]-näppäintä ja vaihda 
video tilaan. Näyttöön tulee seuraava kuvake:

1. Valokuvatilan 
ilmaisin

2.  Valokuvan resoluu-
tion ilmaisin 

3. Otettavien valoku-
vien määrä

4. Muistikortin merk-
kivalo

5. Päiväyksen ja kel-
lonajan ilmaisin 

6. Ympäristön lämpö-
tilan ilmaisin

7. Paristojen varauk-
sen ilmaisin

1. Videotilan ilmaisin 2. Muistikortin merk-
kivalo

3. Videon resoluution 
ilmaisin Kuvataa-
juuden ilmaisin

4. Käytettävissä 
olevan videoajan 
ilmaisin

5. Päiväyksen ja kel-
lonajan ilmaisin

6. Ympäristön lämpö-
tilan ilmaisin 

7. Paristojen varauk-
sen ilmaisin
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4. VALIKKOASETUKSET 
Tässä luvussa kerrotaan, miten erilaisia ylemmän tason toimintoja asetetaan ja käytetään.

Kameran parametrien säätämiseksi [Liukunäppäin] on siirrettävä TEST-asentoon ja on 
pysyttävä valokuva- tai videotilassa. Parametrit voidaan määrittää vain tässä tilassa, ja 
kaikki luvun 4 asetukset on tehtävä tässä tilassa.

Valikkoja käytetään samaan tapaan valokuvatilassa ja videotilassa. Kun kaikki asetukset 
on tehty, [Liukunäppäin] on siirrettävä ON-asentoon, ennen kuin kamera toimii käyttäjän 
asettamilla parametreilla.

4.1 KÄYTTÖTILA 

Tällä toiminnolla määritetään, missä toimintatilassa kamera on valvontakuvaustilassa 
([Liukunäppäin] on asennossa ON).

1. Siirry valokuva-/videotilassa asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Tila” 
ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi toimintatila painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai 
[DOWN]-näppäintä: Valokuva/video/valokuva ja video. 

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

HUOMIOITAVAA: Valokuvatilan valitseminen: kamera ottaa vain valokuvia, kun [Liu-
kunäppäin] siirretään ON-asentoon.

Videotilan valitseminen: kamera tallentaa vain videokuvaa, kun [Liukunäppäin] siir-
retään ON-asentoon.

Valokuva- ja videotilan valitseminen: kamera ottaa ensin valokuvan ja tallentaa sitten 
videokuvaa, kun [Liukunäppäin] siirretään ON-asentoon.

FI
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4.2 PIR-INTERVALLI

Tällä toiminnolla asetetaan PIR-intervallin aika  (eli kuvan ottamisen tai videon kuvaami-
sen jälkeen kuluva odotusaika ennen havaitsemisen aloittamista). Kamerassa on esiase-
tettuna useita intervalliaikatiloja, joista käyttäjä voi valita parhaiten sopivan.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”PIR-
intervalli” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi arvo painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-
näppäintä: 2 s / 5 s / 10 s / 15 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 
30 min.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.  

 

HUOMIOITAVAA: PIR-intervalli vaikuttaa merkittävästi paristojen käyttöikään. Mitä 
pienempi intervallin numero on, sitä helpommin kamera pystyy kuvaamaan kohdetta, 
mutta tällöin se kuluttaa enemmän virtaa. Mitä suurempi intervallin numero on, sitä 
enemmän virtaa kamera säästää, mutta tällöin se ei yleensä saa kohdetta kuvattua.

4.3 PIR-HERKKYYS

Tällä toiminnolla asetetaan PIR-anturin herkkyystaso. Käyttäjät voivat valita sopivan 
herkkyyden kulloisenkin ympäristön mukaan.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”PIR-
herkkyys” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi taso painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-
näppäintä: Alhainen/Keskitaso/Korkea.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.
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HUOMIOITAVAA: PIR-herkkyys vaikuttaa merkittävästi paristojen käyttöikään. Mitä kor-
keampi herkkyystaso on, sitä helpommin kamera pystyy kuvaamaan kohdetta, mutta 
tällöin se kuluttaa enemmän virtaa. Mitä alhaisempi herkkyystaso on, sitä enemmän 
virtaa kamera säästää, mutta tällöin se ei yleensä saa kohdetta kuvattua.

4.4 SIEPPAA SARJA

Tällä toiminnolla määritetään se, kuinka monta kuvaa kamera ottaa kerrallaan. Tämä 
asetus koskee vain valokuvatilaa, ei videotilaa. 

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Siep-
paa sarja” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi arvo painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-
näppäintä: 1/2/3.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.5 VIDEON PITUUS

Tällä toiminnolla asetetaan videon pituus. Asetus koskee vain videotilaa, ei valokuvatilaa. 

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Vi-
deon pituus” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi arvo painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-
näppäintä: 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 5 min.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

FI
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4.6 VIDEON RESOLUUTIO

Tällä toiminnolla asetetaan videon resoluutio. Mitä korkeampi resoluutio, sitä parempi 
videon laatu ja sitä enemmän tilaa video vie. Tämä asetus koskee vain videotilaa, ei valo-
kuvatilaa.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Vi-
deon resoluutio” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi resoluutio painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai 
[DOWN]-näppäintä: 1080P / 720P / VGA.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.7 VALOKUVAN RESOLUUTIO

Tällä toiminnolla asetetaan valokuvan resoluutio. Tämä asetus koskee vain valokuvatilaa, 
ei videotilaa.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä  
”Valokuvan resoluutio” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi resoluutio painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai 
[DOWN]-näppäintä: 16 M / 12 M / 8 M / 5 M / 3 M / 2 M.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.
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4.8 LEIMA

Tällä toiminnolla asetetaan se, näkyvät leimatiedot kuva- tai videotiedostoissa. Leimatie-
toja ovat kameran nimi, ympäristön lämpötila, päivämäärä/kellonaika, kuukausi, kuva jne. 
Toimintatapa on seuraava:

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä 
”Leima” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko leimatiedot näkyviin vai et: ON/OFF.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.9 PÄIVÄMÄÄRÄN MUOTO

Tällä toiminnolla asetetaanpäivämäärän esitysmuoto kameran näytössä sekä kuva- ja 
videotiedostossa.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä 
”Päivämäärän muoto” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi muoto painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-
näppäintä: VVVV-KK-PP/KK-PP-VVVV/PP-KK-VVVV.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

FI
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4.10 LÄMPÖTILAN YKSIKKÖ

Tällä toiminnolla asetetaanlämpötilan yksikkö. ”°F” tarkoittaa fahrenheitasteita ja ”°C” 
tarkoittaa celsiusasteita.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä 
”Lämpötilan yksikkö” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi yksikkö painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai 
[DOWN]-näppäintä:°C/°F. 

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.11 IR-KIRKKAUS

Tällä toiminnolla asetetaan infrapunalampun kirkkaus. Käyttäjä voi valita sopivan lumi-
nanssivaihtoehdon käyttöympäristön mukaan.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”IR-
kirkkaus” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi kirkkaus painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai 
[DOWN]-näppäintä: Alhainen/Keskitaso/Korkea. 

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.



20

HUOMIOITAVAA: IR-kirkkauden asetus vaikuttaa merkittävästi paristojen käyttöikään ja 
kameran yönäkötoimintoon. Kun valittuna on korkea kirkkausasetus, kamera kuluttaa 
enemmän virtaa, mutta yönäköteho on parempi. Kun valittuna on alhainen kirkkausa-
setus, yönäköteho on heikompi, mutta kamera kuluttaa vähemmän virtaa.

4.12 KIELI

Tällä toiminnolla asetetaan kameran näyttö- ja käyttökieli. Valitse käyttämäsi kieli.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Kieli” 
ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse haluamasi kieli painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-
näppäintä: Englanti/suomi/norja/saksa/ruotsi

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

 

4.13 JÄRJESTELMÄN AIKA

Tällä toiminnolla asetetaan kameran järjestelmän kellonaika ja päivämäärä.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Jär-
jestelmän aika” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Alivalikon käyttöliittymässä käyttäjä asettaa oikean päivämäärän ja kellonajan. 
Toimintatapa on seuraava: paina[UP]- tai [DOWN]-näppäintä tiettyjen asetusten 
avaamiseksi ja vaihda [OK]-näppäintä painamalla esiin vuosi/kuukausi/päivä/
tunti/minuutti/sekunti.

FI
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4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.14 INTERVALLIKUVAUS

Intervallikuvaustoiminto on valokuvauksessa eräänlainen ajanpakkausmenetelmä, jolla 
useiden minuuttien ja tuntien kuvausprosessi voidaan pakata suhteellisen lyhyeen aikaan 
ja toistaa videotilassa.

Intervallikuvaus-asetuksella asetetaan se, kuinka usein kamera ottaa valokuvan tietyn 
ajan kuluessa, minkä jälkeen se kokoaa kaikki kuvat automaattisesti videotiedostoksi.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”In-
tervallikuvaus” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
avataanko intervalliaika intervallikuvausta varten: OFF/ON: kun valinta on ”ON”, 
käyttäjän täytyy määrittää intervalliaika kulloisenkin tilanteen mukaan: 15 s / 30 
s / 1 min / 3 min / 5 min /10 min / 15 min / 30 min. Kun valinta on ”OFF”, interval-
likuvaustoiminto ei ole käytössä.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

HUOMIOITAVAA:

1. Tätä toimintoa on käytettävä yhdessä ”Ajastimen asetus” -toiminnon kanssa.

2. PIR ei toimi intervallikuvauksen asetetun ajanjakson sisällä. Voit kuitenkin ottaa 
valokuvia Intervallikuvaus-asetuksen aikavälin mukaan ja sitten koota kaikki kuvat 
videotiedostoksi.
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3. Valitse Intervallikuvaus-tila: Kun toimintokytkin on siirrettynä ”ON”-asentoon, 
kamera ottaa valokuvia käyttäjän asettamien parametrien mukaan ja yhdistää ne auto-
maattisesti videotiedostoksi.

4. Kun Intervallikuvaus-tila on asetettu, Tila-valikossa voit valita vain valokuvatilan, 
mutta et muita tiloja.

4.15 AJASTIMEN ASETUS

Tällä toiminnolla asetetaan intervallikuvauksen aloitus- ja lopetusaika,  jos sitä käytetään 
yhdessä Intervallikuvaus-toiminnon kanssa. Asetetun ajanjakson aikana kamera ottaa 
valokuvia Intervallikuvaus-asetuksen aikavälin mukaisesti ja yhdistää ne sitten video-
tiedostoksi. Jos tätä toimintoa käytetään itsenäisesti, kamera ottaa asetetun ajanjakson 
aikana valokuvia PIR-intervalli-asetuksen aikavälin mukaisesti. Riippumatta siitä, käyte-
täänkö tätä toimintoa yhdessä Intervallikuvaus-toiminnon kanssa vai erikseen, se ei ota 
valokuvia määritetyn ajanjakson ulkopuolella.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Ajas-
timen asetus” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
asetetaanko aloitus- ja lopetusaika intervallikuvausta varten: OFF/ON: Kun valinta 
on ”OFF”, ajanjakson asettaminen päättyy. Kun valinta on ”ON”", paina [OK]-näpp-
äin haluttuun ajanjaksoon. Asetusmenetelmä: Aloitusrivillä: Aseta alkamisaika 
painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä ja vaihda tunnin ja minuuttien välillä pai-
namalla [OK]-näppäintä. Kun olet asettanut aloitusrivin, siirry lopetusriville paina-
malla [OK]-näppäintä ja aseta lopetusaika painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä. 

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

 

HUOMIOITAVAA:

1. Tämän asetuksen alkamisajan on oltava järjestelmän juoksevaa aikaa myöhäisempi.

2. Kun tämä toiminto asetetaan yhdessä Intervallikuvauksen kanssa, kamera yhdistää 
ajanjakson aikana otetut kuvat automaattisesti videotiedostoksi.

3. Kun Ajastimen asetus -toimintoa käytetään itsenäisesti, asetetun ajanjakson aikana 
PIR-anturi toimii ja kamera ottaa valokuvia PIR-induktion mukaisesti eikä kamera ota 
valokuvia asetetun ajanjakson ulkopuolella.

FI
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4.16 KAMERAN NIMI

Kullekin kameralle voidaan asettaa yksilöllinen 4-bittinen sarjanumero, joka erottaa sen 
muista kameroista.

Kun Leima-asetuksena on ON, sarjanumero tulee näkyviin kuvien ja videoiden alaosassa.

1. Siirry asetusvaihtoehtoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Ka-
meran nimi” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko sarjanumeron näkyviin valokuvissa/videoissa vai et: OFF/ON: Kun 
valinta on ”OFF”, sarjanumeron asettaminen päättyy. Kun valinta on ”ON”, esiin 
tulee asetuskäyttöliittymä. Siirry ”Kameran nimi” -asetustoimintoon painamalla 
[OK]-näppäintä ja aseta sarjanumero painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä. 
Vaihda 4-bittisissä numeroissa painamalla [OK]-näppäintä.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.17 SALASANA

Tällä toiminnolla asetetaan kameran käynnistyssalasana yksityisyyden suojaamiseksi. 
Kun olet asettanut salasanan, salasana on näppäiltävä joka kerta, kun käynnistät laitteen.

1. Siirry asetusvaihtoehtoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Sa-
lasana” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko asettaa salasanan vai et: OFF/ON: Kun valinta on ”OFF”, salasanan 
asettaminen päättyy. Kun valinta on ”ON”, esiin tulee asetuskäyttöliittymä. Siirry 
”Salasana”-asetustoimintoon painamalla [OK]-näppäintä ja aseta salasana pai-
namalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä. Vaihda 4-bittisissä numeroissa painamalla 
[OK]-näppäintä.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

HUOMIOITAVAA: Käyttäjän täytyy muistaa salasanansa. Jos käyttäjä unohtaa virran 
kytkennän salasanan, hän voi siirtyä kameraan pääsalasanan ”1111” avulla.
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4.18 ÄÄNEN TALLENNUS

Tällä toiminnolla asetetaan se, onko ääni käytössä tallennuksen aikana.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Ää-
nen tallennus” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko avata äänitoiminnon vai et: OFF/ON.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Palaa 
pääkäyttöliittymään painamalla [MENU]-näppäintä.

4.19 ÄÄNIMERKKI

Tällä toiminnolla voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painikkeen kehoteääni.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Ääni-
merkki” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko avata äänimerkin vai et: OFF/ON.

4. Vahvista tallennus ja palaa asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä. Paina 
[MENU]-näppäintä. 

4.20 LAITEOHJELMISTO

Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat tarkastella kameran kulloisenkin version nume-
roa ja päivittää uusimpaan laiteohjelmistoon.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Lai-
teohjelmisto” ja painamalla [OK]-näppäintä.

FI
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3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai 
[DOWN]-näppäintä: Laiteohjelmiston päivitys / Versio. Jos valinta on ”Laiteo-
hjelmiston päivitys”, käyttäjän on varmistettava, että muistikortilla on uusin 
ohjelmistotiedosto, joka voidaan päivittää. Tämän jälkeen käyttäjän on painettava 
[OK]-näppäintä, jolloin ohjelmiston päivitys tapahtuu automaattisesti. Päivityksen 
jälkeen kamera sammuu automaattisesti. Kun haluat tietää version numeron, voit 
katsoa sen suoraan Versio-alivalikosta.

4. Palaa asettamisen jälkeen asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

4.21 OLETUSASETUKSET

Tämä toiminto voi palauttaa kameran oletusparametrit. Sitä voidaan käyttää, jos kameran 
asetuksia ei ole määritetty oikein. Tämä toiminto ei poista kameran ja muistikortin tietoja.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Ole-
tusasetukset” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko palauttaa kameran oletusasetukset vai et: Kyllä/Ei.

4. Palaa asettamisen jälkeen asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

4.22 ALUSTUS

TÄLLÄ TOIMINNOLLA VOIDAAN ALUSTAA MUISTIKORTTI JA POISTAA KAIKKI MUISTI-
KORTILLA OLEVAT TIEDOSTOT.

1. Siirry asetusvalikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

2. Siirry alivalikon käyttöliittymään valitsemalla [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä 
”Muoto” ja painamalla [OK]-näppäintä.

3. Valitse alivalikon käyttöliittymässä [UP]- tai [DOWN]-näppäintä painamalla se, 
haluatko alustaa muistikortin vai et: Kyllä/Ei.
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4. Palaa asettamisen jälkeen asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

HUOMIOITAVAA: Ole varovainen käyttäessäsi tätä toimintoa. Valokuva-/videotiedostot 
eivät ole enää käytettävissä, kun SD-kortti on alustettu.

5. TOISTOTILA
Kameralla otettuja kuva- ja videotiedostoja voidaan toistaa kamerassa. Lisäksi käyttäjät 
voivat myös lukita, avata ja poistaa kamerassa olevia tiedostoja.

Toistotilassa [LIUKUNÄPPÄIMEN] täytyy pysyä TEST-asennossa. Siirry toistotilaan paina-
malla [MODE]-näppäintä ja pysy tässä tilassa.

5.1 TIEDOSTON TARKASTELU

1. Siirry toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä, niin kortilla olevat tiedostot tu-
levat näkyviin näyttöön. Näytön vasemmassa yläkulmassa oleva kuvake ilmaisee 
tiedoston tyypin:       tarkoittaa valokuvaa ja       tarkoittaa videotiedostoa. 

2. Siirry tiedostoissa eteenpäin tai taaksepäin painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä.

3. Kun valittuna on videotiedosto, voit toistaa videon painamalla [OK]-näppäintä 
ja keskeyttää toiston painamalla [OK]-näppäintä uudestaan. [MENU]-näppäintä 
painamalla voit lopettaa videon toiston.

4. Palaa asettamisen jälkeen asetusvalikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

5. 

5.2 SUOJAA TIEDOSTO

Toistotilassa voit lukita valittuna olevan valokuva- tai videotiedoston ja siten suojata 
tiedoston tahattomalta poistamiselta.

6. 1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

7. 2. Valitse lukittava valokuva- tai videotiedosto painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppä-
intä.

8. 3. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

9. 4. Valitse ”Suojaa” painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä ja valitse vaihtoehto 
painamalla [OK]-näppäintä: Kyllä/Ei.

10. 5. Suorita toiminto ja palaa toistotilan valikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

FI
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HUOMIOITAVAA:

1. Kun tiedosto on suojattu, toistotilassa näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy 
kuvake ”         ”. 

2. Poistamistoiminto ei poista suojattua tiedostoa, mutta alustustoiminto poistaa.

5.3 POISTETAANKO TIEDOSTON SUOJAUS?

Toistotilassa tällä toiminnolla voidaan avata valittuna olevan suojatun tiedoston lukitus.

1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

2. Valitse lukittu valokuva- tai videotiedosto painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä.

3. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

4. Valitse [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Poistetaanko tiedoston suojaus?” ja valitse 
vaihtoehto painamalla [OK]-näppäintä: Kyllä/Ei.

5. Suorita toiminto ja palaa toistotilan valikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

HUOMIOITAVAA: Kun suojatun tiedoston lukitus on avattu, näytön vasemmassa yläkul-
massa oleva kuvake          katoaa. 

5.4 SUOJAA KAIKKI

Toistotilassa voit lukita kaikki valokuva- tai videotiedostot ja siten suojata ne tahatto-
malta poistamiselta.

1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

2. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

3. Valitse [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Suojaa kaikki?” ja valitse vaihtoehto paina-
malla [OK]-näppäintä: Kyllä/Ei.

4. Suorita toiminto ja palaa toistotilan valikkoon painamalla [OK]-näppäintä.
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5.5 POISTETAANKO KAIKKIEN SUOJAUS

Toistotilassa tällä toiminnolla voidaan avata kaikkien suojattujen tiedostojen lukitus.

1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

2. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

3. Valitse [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Poistetaanko kaikkien suojaus?” ja valitse 
vaihtoehto painamalla [OK]-näppäintä: Kyllä/Ei.

4. Suorita toiminto ja palaa toistotilan valikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

 

5.6 POISTA YKSI

Toistotilassa tällä toiminnolla voidaan poistaa valittu tiedosto.

1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

2. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

3. Valitse [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Poista yksi” ja valitse vaihtoehto paina-
malla [OK]-näppäintä: Kyllä/Ei.

4. Suorita toiminto ja palaa toistotilan valikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

 

HUOMIOITAVAA: Ole varovainen tiedostoja poistaessasi, sillä poistamisen jälkeen 
tiedostoja ei voi palauttaa.

FI
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5.7 POISTA KAIKKI

Tällä toiminnolla voidaan poistaa kaikki valokuva- ja videotiedostot. Menettelytapa on 
kuvattu alla.

1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

2. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

3. Valitse [UP]- tai [DOWN]-näppäimellä ”Poista kaikki” ja valitse vaihtoehto paina-
malla [OK]-näppäintä: Kyllä/Ei.

4. Suorita toiminto ja palaa toistotilan valikkoon painamalla [OK]-näppäintä.

 

5.8 POISTU

Tällä toiminnolla voidaan palata toistotilan valikkoon ja palata toistotilan käyttöliittymään. 
Menettelytapa on kuvattu alla.

1. Vaihda toistotilaan painamalla [MODE]-näppäintä.

2. Siirry toistotilan valikkoon painamalla [MENU]-näppäintä.

3. Valitse ”Poistu” painamalla [UP]- tai [DOWN]-näppäintä.

4. Palaa toistotilan esikatselukäyttöliittymään painamalla [OK]-näppäintä.
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6 LIITE

6.1 YLEISIÄ ONGELMIA JA RATKAISUJA

FI

Ongelmia Mahdollisia syitä Ratkaisuja

Virtaa ei voi kytkeä Alhainen paristojen varaus tai väärä 
paristotyyppi.

Vaihda tilalle oikeanmalliset ja 
täyteen ladatut paristot.

Virheellinen paristojen asennus Katso ohjeista, miten paristot 
asennetaan oikein.

Paristolokerossa on jotain Tarkista, onko paristolokerossa 
jotain sinne kuulumatonta ja 
puhdista lokero

Vääränlainen tai väärin kytketty 
ulkoinen virtalähde 

Käytä asianmukaista ulkoista 
virtalähdettä ja oikeaa liitäntää

Käyttölämpötila on liian korkea tai 
liian matala

Käytä kameraa oikeassa 
lämpötilassa.

Kamera sammuu yllättäen Paristojen virta alhainen Vaihda paristot uusiin.

Päivällä kuvatut kuvat ovat 
normaaleja, mutta yöllä 
kuvatut ovat hämäriä

Alhaisen virran tai riittämättömän 
ulkoisen virran vuoksi infrapuna-
lamppu ei toimi normaalisti

Vaihda paristot uusiin. 

Kamera ei lue kortteja eikä tallenna 
tiedostoja

Virtakatkos ennen tiedostojen 
tallentamista

Vaihda paristot uusiin.

Muistikortin nopeus on liian hidas Vaihda tilalle muistikortti, 
jonka kirjoitusnopeus on vähintään 
CALSS4.

Muistikortti on vaurioitunut tai se ei 
vastaa vaatimuksia

Vaihda tilalle vaatimukset täyttävä 
muistikortti ja anna kameran 
alustaa se.

Kamera kaatui toiminnan aikana Paristojen virta on liian alhainen 
tai ulkoinen virtalähde ei täytä 
vaatimuksia

Vaihda tilalle uudet paristot tai 
ulkoinen virtalähde, joka täyttää 
vaatimukset

Muistikortti on vaurioitunut tai se 
on huonolaatuinen

Vaihda tilalle hyväksytty muistikortti 
ja alusta se kamerassa. Palauta ka-
mera oletusasetuksiin ja käynnistä 
kamera uudelleen.

Mitkään näppäimet eivät toimi Kun kamera on kytketty muihin 
laitteisiin, ilmenee oikosulku

Irrota liitäntä, käynnistä kamera 
uudelleen ja kytke kamera muihin 
laitteisiin asianmukaisesti.

Jokin näppäin on juuttunut Tarkasta kukin näppäin paina-
malla sormella ja käynnistä kamera 
uudelleen.

Muistikortin heikon laadun vuoksi 
kamera ei toimi normaalisti

Poista muistikortti, asenna paristot 
uudelleen ja käynnistä kamera 
uudelleen.
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Kamera kuluttaa paljon virtaa Kameran asetuksissa PIR-väli on 
liian lyhyt.

PIR-väliä voidaan pidentää tarpeen 
mukaan paristojen keston pidentä-
miseksi.

Kameran asetuksissa PIR-herk-
kyys on liian korkea.

PIR-herkkyyttä voidaan alentaa 
tarpeen mukaan paristojen keston 
pidentämiseksi.

Kameran asetuksissa IR-kirkkaus 
on liian korkea.

IR-kirkkautta voidaan alentaa 
paristojen keston pidentämiseksi.

Kameran asetuksissa videon 
pituus on liian pitkä.

Aseta videon pituus lyhyemmäksi 
(esimerkiksi 5 sekuntia) paristojen 
keston pidentämiseksi.

Kamera-asetuksissa ”Sieppaa 
sarja” -asetus on korkea.

Voit pidentää paristojen kestoa 
asettamalla Sieppaa sarja 
-asetukseksi alhaisen luvun (esi-
merkiksi 1).

Öisin otetaan enemmän kuvia ja 
videoita

Yöllä käytössä oleva infrapuna-
valo kuluttaa paljon virtaa. Jos 
öisin otetaan enemmän kuvia tai 
videoita, on suositeltavaa käyttää 
ulkoista virtalähdettä.

Yllä olevat parametrit ovat kompromissi kameran suorituskyvyn ja 
paristojen keston välillä. Käyttäjät voivat tehdä kohtuullisia muutoksia 
oppaan ja henkilökohtaisten vaatimusten mukaisesti kohtuullisen tehon 
ja paristojen keston saavuttamiseksi.

Kamera vuotaa tai huurtuu Vedenpitävä rengas putoaa tai 
vedenpitävässä renkaassa on 
vierasta ainetta

Tarkasta vedenpitävä rengas, pidä 
vedenpitävä rengas puhtaana ja 
varmista, että vedenpitävä rengas 
ei pääse ponnahtamaan irti tai 
kääntymään.

Lukkoa ei ole kiinnitetty kunnolla 
tai ulkoisen virtalähteen vedenpi-
tävää pistoketta ei ole kiinnitetty 
kunnolla

Ennen kuin kamera toimii nor-
maalisti, kaikki lukitsimet on kiin-
nitettävä ja vedenpitävä pistoke 
on kytkettävä ja tarkastettava 
huolellisesti.

Vääränlainen käyttö, kuten  
kameran asettaminen veteen

Kamerat voivat olla sateessa, 
mutta niitä ei saa koskaan laittaa 
veteen.

Kamera on asennettu tai sijoitettu 
väärin, esimerkiksi ylösalaisin

Asenna ja sijoita kamera oikein. 
Kameran pään on oltava ylhäällä 
ja mahdollisimman pystyssä.
Jos kamera asennetaan lähelle 
maanpintaa, kameran pohjan 
täytyy olla yli 20 cm:n korkeudella 
maasta.

Kamera voi toimia hyvin sateella. Jos kamera on huurussa tai vedessä, 
mutta toimii normaalisti, katkaise virta välittömästi ja poista paristot. 
Kuivaa kaikki vesi tai huuru kuivalla pyyhkeellä, avaa sitten kameran 
kansi ja aseta kamera pystyasentoon paikkaan, jossa on hyvä ilman-
vaihto. Käytä kameraa, kun se on täysin kuivunut.
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Ilmoitus salasanavirheestä Salasana unohtunut Näppäile kameraan pääsalasana 
”1111”, niin voit asettaa uuden 
salasanan ja merkitä sen muistiin 
tai voit poistaa salasanan käytöstä. 
Jos pääsalasanakaan ei toimi, ota 
yhteys jälleenmyyjään.

Ulkoista virtalähdettä käytettäessä 
kamera ei toimi normaalisti

Heikko virtakosketus Tarkista liitännät ja varmista, että 
ne on kytketty kunnolla

Vika ulkoisessa virtalähteessä Vaihda tilalle hyväksytty ulkoinen 
virtalähde. Vaatimus: lähtöjännite 
DC 6 V (±5 %), lähtövirta vähintään 
2 A. Kamera ei toimi liian alhaisel-
la jännitteellä, mutta liian korkea 
jännite vahingoittaa kameraa.

Kamera toimii epänormaalisti ja 
toiminta on häiriintynyt

Virheelliset käyttäjän asettamat 
parametrit

Aseta kameran parametrit oikein. 
Jos et tiedä, miten se asetetaan, 
voit palauttaa kameran oletusa-
setukset ja käynnistää kameran 
uudelleen. Katso lisätietoja tästä 
käyttöoppaasta.

Kamera ei kuvaa automaattisesti PIR-anturi ei toimi, kun kame-
ran intervallikuvaustoiminto on 
käytössä

Poista intervallikuvaustoiminto 
käytöstä. Jos et tiedä, miten se 
asetetaan, voit palauttaa kameran 
oletusasetukset ja käynnistää ka-
meran uudelleen. Katso lisätietoja 
tästä käyttöoppaasta.

Video- tai valokuva + video -tilaan 
siirtyminen ei onnistu

Intervallikuvaustoiminto on 
käytössä.

Poista intervallikuvaustoiminto 
käytöstä. Jos et tiedä, miten se 
asetetaan, voit palauttaa kameran 
oletusasetukset ja käynnistää ka-
meran uudelleen. Katso lisätietoja 
tästä käyttöoppaasta.

Muita ongelmia Kameran virta voidaan kytkeä, 
mutta ilmenee muita epätavallisia 
ongelmia

Kokeile seuraavia menettelyjä:
1. Vaihda tilalle paristot, joissa on 
tarpeeksi virtaa.
2. Vaihda tilalle vaatimukset täyttä-
vä muistikortti ja anna kameran 
alustaa se.
3. Palauta kameran oletusase-
tukset ja käynnistä se uudelleen.

Jos yllä oleva menetelmä ei ratkaise ongelmaa, kamera voi olla 
vaurioitunut. Ota yhteys jälleenmyyjään.



33

6.2 TEKNISET TIEDOT

Kuvakenno 3,0 Mpx, väri-CMOS, enintään 16 Mpx (ohjelmistopohjainen interpo-
laatio)

Objektiivi F = 2,5 f = 8,7 mm, FOV = 50°

Tallennustila SD-/SDHC-korttipaikka, enintään 32 Gt

PIR-laukaisuaika 0,5 s

IR-lamppujen tekniset 
tiedot ja määrä

940 nm / 40 kpl, Säädettävä kirkkaus

PIR-herkkyys Alhainen/Keskitaso/Korkea

PIR-herkkyysetäisyys 0–18 m

PIR-kulma 90°

PIR-viive 2 s – 30 min

LCD-näyttö 2,0" TFT-LCD

Toimintatila Valokuva/video/valokuva ja video/intervallikuvaus

Valokuva Muoto: JPEG 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx

Video Muoto: AVI 1080P / 720P / VGA

Videon pituus Valinnainen, 5 s – 5 min

Kieli Englanti/suomi/norja/saksa/ruotsi

Mikrofoni Kyllä, sisäänrakennettu

Kaiutin Kyllä, sisäänrakennettu

Lämpötilan havaitse-
minen

Tuettu

Käyttöjännite DC 6 V

Paristojen tyyppi 4/8 AA-paristoa

Ulkoinen virtalähde DC 6 V/2,0 (latausjohto ei sisälly toimitukseen)

Vedenpitävyyden taso IP66

Mitat 145 (P) × 105 (L) × 70 (K) mm

Paino 287 ± 5 g (ilman paristoja)
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