
 

Kiitos kun ostit Arctic Mate FHD Riistakameran. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä 

on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan asiakaspalveluumme yhteydessä: asiakaspalvelu@e-

ville.com. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen ja muistathan käydä arvostelemassa tuotteen, sillä 

palkitsemme asiakkaamme tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

1. KÄYTTÖTARKOITUS 

Riistakamera käy hyvin kodin, varaston, rakennustyömaan ja kesämökin tarkkailuun, kun et ole itse paikalla. Kamera 

on nimensä veroisesti omiaan riistan tarkkailuun niin kuvina sekä videona. Kamera ei erotu luonnosta 

maastokuvionsa ansiosta. Laite on helppo ja nopea asentaa mukana tulevan remmin ansiosta. 

2. VIRRANOTTO 

 Riistakamera saa virtansa AA -paristoista 

 Kamera toimii joko neljällä tai kahdeksalla paristolla 

 HUOM! Ladattavat 1.2V AA -paristot eivät riitä antamaan kunnolla virtaa laitteelle 

 Kamera on oltava pois päältä, kun vaihdat laitteeseen uudet paristot 

 Älä laita sekaisin vanhoja ja uusia paristoja 

 HUOM! Ei ole suositeltavaa käyttää ladattavia paristoja 

3. HUOMIO! 

 Aseta SD -muistikortti oikeinpäin laitteen ollessa kiinni. Muista sama myös silloin, kun otat muistikortin 

pois laitteesta 

 Käytä ainoastaan hyvälaatuisia AA -paristoja. Näin vältät akkukennojen syöpymisen sekä mahdollisen 

happojen leviämisen 

 Älä pidä kameraa kuumien esineiden läheisyydessä. Vältä esimerkiksi lämmintä ilmastointia ulostuloa, 

nuotiota tai lamppuja. Lämpö saattaa vääristää kuvia, että videoita sekä vaurioittaa kameraa 

4. TOIMINTANÄPPÄIMET 

 OFF -näppäin – Laite menee pois päältä 

 TEST -näppäin – Laite ja näyttö menee päälle. Voit ottaa kuvia ja videota manuaalisesti sekä vaihtaa 

asetuksia 

 ON -näppäin – Laite sekä tunnistussensori menee päälle sekä ns. valmiustilaan. Laita kansi kiinni, niin olet 

valmis laittamaan kameran paikoilleen ottamaan kuvia 

 MENU -näppäin – Kun laite on TEST- tai ON -tilassa ja painaessasi MENU -näppäimestä, pääset asetuksiin 

 MODE -näppäin – Vaihdat videotilan ja still-kuvaustilan välillä 

 PLAYBACK -näppäin – Laitteen päällä ollessa painamalla tästä näppäimestä, pääset esikatselemaan 

ottamiasi videoita ja kuvia 

 NUOLINÄPPÄIMET – Ylös – Alas – Oikealle – Vasemmalle 
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 OK -näppäin   

o TEST -tila 

 Videotila: Paina OK aloittamalla ja lopettamalla nauhoittaminen 

 Still-kuva -tila: Paina OK ja kamera ottaa kuvan 

 MENU: Paina OK vahvistaaksesi toiminnon 

 PLAYBACK -näppäin: Paina OK, kun haluat aloittaa & pysäyttää videon toisto 

5. KAMERA PÄÄLLE 

 Aseta katkaisin ”TEST” -tilaan, niin kamera menee päälle ns. testitilaan. Testitilassa on loistava asetuksien 

vaihtamista varten. 

o Paina MENU -näppäintä mennäksesi asetuksiin. Nuolinäppäimillä pääset selaamaan edestakaisin 

valikkoa. OK -näppäimestä pääset alavalikkoihin. Valitaksesi haluamasi asetuksen, paina 

uudelleen ”OK”. Jos haluat takaisin päävalikkoon, paina ”MENU”. 

6. KUVAUSTILA 

 Asetusten jälkeen aseta kytkin ”ON” -tilaan, niin kamera rupeaa toimimaan automaattisesti 10 sekunnin 

kuluttua 

7. VIDEOIDEN JA KUVIEN ESIKATSELU 

 Paina PLAYBACK -näppäintä ollessasi ”TEST” -tilassa halutaksesi esikatsella ottamiasi videoita ja kuvia. 

Selaa tiedostoja painamalla joko ylös- tai alaspäin -näppäintä. Paina ”OK” pysäyttääksesi videon 

8. TIEDOSTOJEN POISTAMINEN 

 Playback -tilassa ollessasi paina ”MENU” edetäksesi alavalikkoon, josta voit poistaa kyseisen kuvan. Voit 

myös halutessasi poistaa kaikki kortilla olevat tiedostot 

9. KIRJOITUSSUOJA 

 Playback -tilassa ollessasi paina ”MENU” edetäksesi alavalikkoon, josta valitsemalla ”Kirjoitussuoja”-

valikon, josta voit kirjoitussuojata tiedostot. Näin kukaan ei voi poistaa kortilta ottamiasi tiedostoja 

10. ASETUSVALIKKO 

 Kun olet TEST -tilassa, paina ”MENU”, niin pääset asetusvalikkoon. Painamalla ylös ja alas, pääset 

selailemaan asetusvaihtoehtoja ja OK -näppäimellä pääset alavalikkoon. Takaisin päävalikkoon pääset 

painamalla uudestaan MENU -näppäintä. 

o Videon tarkkuus 

 1080p, 15fps – 720p, 30fps – VGA 

 Suositeltava resoluutio on 720p, sillä 30fps:n nopeudella saat jokaisen eläimen 

liikkeen varmasti kameralle. 1080p & 15fps -asetuksella videokuva on 

hyvälaatuista, mutta fps:n takia saattaa tökkiä hieman 

 



 

 

o Sarjaotos 

 Sarjaotostilassa voit valita kuinka monta kuvaa ottaa liiketunnistimen havaitessaan 

liikettä 

 1 valokuva 

 2 valokuvaa sarjassa 

 3 valokuvaa sarjassa 

o PIR delay time 

 5sek – 60min. Kun liikkeentunnistus on havainnut liikettä ja ottaa kuvan, niin tästä 

valikosta säätämällä voit valita ajan jolloin kamera ottaa taas seuraavan kuvan. 

Esimerkiksi jos eläin tulee ruokintapaikalle, ja syö siinä tunnin verran, kameran ei 

kannata olla herkimmillään. Jos kamera ottaa kuvan 5 sekunnin välein, täyttyy 

muistikortti nopeasti 

o Liikeilmaisimen herkkyys 

 Alhainen – Normaali – Korkea 

 Voit säätää liiketunnistimen herkkyyttä 

o Viivästys interval – Timelapse -videokuvauksen aikaväli 

 Toiminto on videonauhoitusta varten. Tämän toiminnon avulla voit määritellä, kuinka 

usein kamera ottaa Timelapse -kuvan 

o Kohteen nauhoitusaika 1 

 Tästä asetuksesta voit laittaa kohteen nauhoitusajan Timelapse -nauhoitusta varten. 

HUOM! Tämän asetuksen ollessa voimassa, liikkeentunnistus ei toimi! 

o Kohteen nauhoitusaika 2 

 Tästä voit asettaa toisen ajan Timelapselle 

o Kieli 

 Valitse haluamasi kieli 

o Aika & päivämäärä 

 Aseta aika & päivämäärä 

 Valitse aikaformaatti sekä päiväformaatti 

 12h / 24h 

o Kuvaleima 

 Voit valita tallentaako kamera kuviin ja videoihin mukaan ajan sekä päivämäärän 



 

 

o Salasanasuoja 

 Päällä / Pois 

 Salasanan asettamalla voit estää muita käyttämästä kameraasi. Aseta nelinumeroinen 

salasana. Kamera kysyy salasanan seuraavan käynnistymisen yhteydessä 

o Alusta muistikortti 

 Poistaa kaiken tiedon muistikortilta. Siirrä tarvitsemasi tiedostot muistikortilta 

tietokoneelle ennen alustusta! 

 HUOM! Muistikortin alustaminen on suotavaa, mikäli sitä on käytetty aikaisemmin 

muuhun käyttötarkoitukseen 

o Sarjanumero 

 Päällä / Pois 

 Jokaisella kameralla on oma sarjanumero. Sarjanumeron avulla pystyt mm. seuraamaan 

millä kameralla video tai kuva on otettu, mikäli omistat useamman kameran 

o Palauta asetukset 

 Palauttaa laitteen tehdasasetukset 

o Versio 

 Numerosarja, josta näet mikä laiteohjelmisto on kyseessä 

TEKNISET TIEDOT 

 Sensori: 5MP CMOS 

 Linssi: F=2.5 

 Värillinen 2.0" TFT LCD-näyttö 

 Kuvauskulma: 52° 

 Automaattinen IR-leikkaus 

 Havaintosäde: 65° 

 52 x Infrapuna (940nm) 

 Infrapunan havaintopituus: 20 metriä 

 Automaattinen siirtyminen yökuvaukseen 

 Kuvakoko: 5Megapikseliä / 2560x1920 

 Kuvaformaatti: JPEG 

 Voit kirjoitussuojata tiedostot, ettei niitä voi poistaa 

 Videokoko: 1920x1080p (15fps), 1280x720p (30fps), VGA 640x320p 

 Videon formaatti: AVI 

 Videon pituus 3sek - 10min 

 Sarjakuvaus: 1-3 

 4 erilaista kuvaustyyliä: 

 Valokuva 



 Video 

 Valokuva & video 

 Intervallikuvaus (Time lapse) 

 8-painikkeinen käyttöjärjestelmä 

 3/4 kolmijalkakiinnitys 

 Salasanaominaisuus: Kyllä 

 Muistikorttipaikka: Max 32GB (Tilaa muistikortti) 

 3-tasoinen liikkeen havannointiherkkyys 

 Mikrofoni: EI 

 Havaitsee liikettä 20 metriin asti 

 Reagointiaika: 0.8-1 sekunti 

 Reagointiväli: Valittavissa 5sek ja 60min välillä 

 Toimii 4 x tai 8 x AA-paristolla 

 Valmiusaika: 4-6 kuukautta 

 Liitännät: TV-ulos, MiniUSB, SD-kortti 

 Kiinnikkeet: Hihna 

 Vedenkestävä: IP54 

 Käyttölämpötila: -30 ~ +70°C 

 Käyttöliittymän kielet: englanti, tanska, suomi, ruotsi, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali, 
kiina,  

 Mitat: 11.2x7x15cm 

 Paino: 140g (ilman paristoja) 


