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KÄYTTÖOHJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Virtanappi 

2. Menu-nappi 

3. Mode-nappi 

4. Selaus ylös -nappi 

5. Selaus alas -nappi 

6. OK-nappi 

7. USB-portti 

8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli 

9. MicroSD-korttipaikka 

10. AV-ulostulo   

11. Reset -nappi      

12. Mikrofoni 

 

 

 

 

 

 



1. VIRTANAPPI JA VIRTA-ASETUKSET 

 

1) Kytke laite päälle / pois päältä  

Kyke virrat päälle painamalla virtanappia noin kolmen sekunnin ajan. Laite 

käynnistyy automaattisesti. 

Katkaise virrat painamalla virtanappia kolmen sekunnin ajan. Laite tallentaa 

keskeneräisen nauhoituksen automaattisesti ja sammuu. 

 

2) Näytönsäästäjä 

Kytke näytönsäästäjä päälle painamalla virtanappia lyhyesti standby- tai 

nauhoitustilassa. 

 

2. MENU-NAPPI 

 

1) Menu/valikkotoiminto 

Paina menu-nappia lyhyesti standby -tilassa selataksesi valikoita. Voit selata 

valikkoa ylös ja alas nappien avulla säätääksesi asetuksia. OK-nappi 

hyväksyy valinnan. Voit poistua menu/asetusvalikosta painamalla uudelleen 

menu-nappia. 

 

2) Hätä / SOS-tallennus 

Mikäli painat menu-kytkintä kesken nauhoituksen lyhyesti, laite tallentaa 

viimeisimmän videon erilliseen SOS-tiedostoon ja arkistoi tämän muistikortille. 

Mikäli olet asettanut laitteen tallentamaan loop-toiminnolla, laite ei tallenna 

SOS-tiedoston päälle, joten voit esimerkiksi varmistaa, että 

onnettomuustilanne jää talteen muistikortille. 

 

3. MODE-NAPPI 

 

1) Vaihda kuvaustilaa 

Voit vaihtaa eri kuvaustilojen välillä mode-napista. Eri kuvaustilat ovat 

valokuvaus, videokuvaus ja videon / kuvien katselu. 

 

4. SELAA YLÖS -NAPPI / RUUDUN VAIHTO 

 

1) Menu-valikon selaus 

Voit selata valikkoa ylös- ja alas-painikkeiden avulla. 

 

2) Ruudun vaihto 

Käyttäessäsi kaksoiskamera -moodia. Voit vaihtaa näytölle heijastuvaa 

kameranäkymää ylös-painikkeen avulla. 

 

 

 



5. SELAA ALAS -NAPPI JA ÄÄNEN TALLENNUS 

 

1) Menu-valikon selaus 

Voit selata valikkoa ylös- ja alas-painikkeiden avulla. 

 

2) Äänen tallennus päälle / pois 

Laitteen ollessa tallennusmoodissa, voit kytkeä äänen päälle tai pois alas-

napin avulla 

 

6. OK-NAPPI / KOKO NÄYTÖN TILA 

 

1) Videon / kuvan tallennus 

Ollessasi tallennustilassa, paina OK-nappia ottaaksesi valokuvan tai 

kytkeäksesi videon tallennuksen päälle / pois. 

 

2) Koko näytön tila 

Kytke koko ruudun tila päälle painamalla OK-nappia pitkään standby / 

tallennustilassa. 

 

ERIKOISTOIMINNOT 

 

1) Automaattinen virrankatkaisu 

Automaattisen virrankatkaisun ollessa päällä, kamera aloittaa tallentamisen ja 

tallentaa kesken olevan videon virran kytkeytyessä päälle / pois 

automaattisesti. 

 

2) G-sensori 

Mikäli laitteen kokema kiihtyvyys ylittää 6G:tä, laite tallentaa videon SOS-

tiedostoksi, jonka päälle ei voi tallentaa. Näin esimerkiksi kolaritilanteet 

tallentuvat automaattisesti SOS-tiedostoiksi. 

 

3) Valokuvaustila 

Voit kytkeä valokuvaustilan päälle Mode-nappia painamalla. Voit ottaa 

valokuvan painamalla OK-nappia. 

 

4) Videon / valokuvan toisto -tila 

Voit kytkeä toistotilan päälle Mode-nappia painamalla. Voit selata tiedostoja 

ylös- ja alas-napeista ja valita haluamasi tiedoston OK-nappia painamalla. 

 

5) Ajan asettaminen 

Paina MENU-nappia säätääksesi laitteen asetuksia. Valitse ylös- tai alas-

painikkeiden avulla ”Date and time settings” ja paina OK. Paina OK-painiketta 

muuttaaksesi päiväystä tai kellonaikaa ja paina OK uudelleen hyväksyäksesi 

muutokset. 



6) USB-tilat 

Kytkiessäsi laitteen USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, voit valita kahdesta 

tilasta: USB-disk -tilassa voit selata laitteen tallentamia kuva- ja 

videotiedostoja. PC-camera -tilassa voit tallentaa videoita ja kuvia tai käyttää 

kameraa webcamina. 

 

7) Peruutuskamera 

Peruutuskameran käyttöönottoa varten, sinun tulee kytkeä musta ja punainen 

johto peruutusvaloon, jotta peruutuskamera kytkeytyy päälle aina, kun 

peruutusvalo kytkeytyy päälle. Peruutuskameran kuva välittyy näyttöön 

automaattisesti tämän jälkeen aina peruuttaessa. 

 

TUOTTEEN TIEDOT: 

 

 Näyttö: 5" TFT 

 Näytön resoluutio: 960x240 

 Video: 1920x1080p (25 FPS) / HD 1280x720p (30 FPS) 

VGA640x480p (30 FPS) 

 Kuvauskulma: 170 astetta 

 Taajuus: 50Hz / 60Hz 

 Looppikuvaus: OFF / 3min / 2min / 1min 

 Still-kuvat: 3 / 2 / 1 megapikseliä 

 ISO: AUTO / 100 / 200 / 400 

 Tärinänesto: ON / OFF 

 Kuvien tallennusmuoto: JPEG 

 Muistikorttituki: 32Gt MicroSD 

 Valotuksen säätö 

 Liikkeentunnistin: ON / OFF 

 Päiväys: ON / OFF 

 Yökuvaus: ON / OFF 

 Mikrofoni: ON / OFF 

 Parkkinauhoitus: ON / OFF 

 Automaattinen sammutus: OFF / 2min / 1min / 30s 

 Näytönsäästäjä: OFF / 1min / 30s / 10s 

 TV-Standardi: NTCS / PAL 

 Sisäänrakennettu akku: 450mAh 

 Videon tallennusmuoto: MOV 

 Kielivalinnat: Englanti, Kiina 

 Kameran mitat: 30.8x9.1x3.5cm (linssin kanssa) 

 Paino: 264g 

 Kameran johdon pituus: 5m 


