
 
 

KÄYTTÖOHJE 
Arctic Mate HC-500M Riistakamera 

 
Kiitos kun ostit HC-500M 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. 

Riistakamera ottaa kuvia automaattisesti yöllä tai päivällä liiketunnistimen ansiosta. Liiketunnistimen voi 

laukaista ihminen tai eläin. Voit asettaa kameran ottamaan still-kuvia, videoita tai molempia. 

Päivänvalossa kamera ottaa värillisä kuvia ja videota, mutta kun rupeaa hämärtämään, kamera asettaa 

hämäräkuvauksen päälle automaattisesti ja tallentaa kuvat mustavalkoisena.  

- Kameran liitännät: MicroUSB, MicroSD-muistikortti (max. 32GB), SIM-korttipaikka, TV-ulostulo & 

ulkoinen virtajohdon paikka 
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Riistakameran kaukosäädin on pääasiallisesti tarkoitettu asetusten säätöön sekä salasanan laittoon. 

Kaukosäädin on langaton ja toimii 9 metriin saakka. 

Kun virtanäppäin on TEST-asennossa, näet näytöltä kuvaustilan informaation. 

 

 

 

 

 

 

 

On olemassa kaksi erilaista ikonia SIM-kortista.              tarkoittaa, että SIM-kortti on asennettu ja se voi 

toimia.         tarkoittaa, että liittymän signaali on tässä paikassa hyvä. 

Laite toimii 4-8kpl AA-paristoilla, tai 6V DC ulkoisella virralla. e-villestä on saatavilla myös 

aurinkokennolaturi.  

HUOM! Aurinkokennolaturia käytettäessä riistakamera ei ole vesitiivis! Muuten laitteella on IP54-

suojausluokitus. 

Kun kamera on Testi-tilassa, kamera menee automaattisesti kiinni, jos ei mitään tapahdu kolmeen 

minuuttiin. Herää se kuitenkin takaisin henkiin, jos liiketunnistin havaitsee liikettä.  

Kameran akun ollessa vähissä, menee se kiinni automaattisesti. Pidä siis huoli, että pattereissa on aina 

riittävästi virtaa. 

Kun asetat SIM-kortin sekä MicroSD-muistikortin kameraan, pidä huoli että ne menevät sinne 

oikeinpäin. Muista testata kameraa korttien asettamisen jälkeen että se varmasti toimii, ennen kuin 

laitat sen kuvaamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TESTI-tila 

Käännä virtanäppäin ”TEST”-tilaan, jossa on kolme pääasiallista toimintoa: 

1. Käyttäjän asetukset ja niiden säätö 

2. Manuaalinen kuvien ja videon ottaminen 

3. Kuvien ja videoiden esikatselu 

Paina kaukosäätimestä MENU-näppäintä. Voit säätää kameran kuvaustilaa, intervallikuvausta, kuvien 

resoluutiota, videon resoluutiota, pituutta jne.. 

Manuaalinen kuvaaminen 

Paina kaukosäätimestä OK-näppäintä, niin kamera ottaa kuvaa tai videota (riippuen mikä kuvaustila on 

päällä). 

Kuvien ja videoiden katseleminen 

On kaksi keinoa katsoa kuvaamaasi materiaalia: 

1. LCD-näytön kautta suoraan kamerasta 

2. TV:stä mukana tulevan johdon kautta 

Paina kaukosäätimen OIKEASTA nuolesta katsoaksesi kuvattuja tiedostoja – Viimeisin kameran ottama 

kuva ilmestyy näytölle. Paina YLÖS katsoaksesi viimeistä ja ALAS katsoaksesi seuraavaa kuvaa.  

Kameran käynnistäminen ja valmiustilaan meno 

Ennen kuin asetat kameran päälle TEST-tilasta, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: 

- Älä aseta kameraa suoraan valoa kohti, tämä voi laukaista kameran itsestään ja näin muistikortti 

voi täyttyä turhista kuvista. 

- Yleisin korkeus kameralle on 1-2 metriä (riippuen käyttötarkoituksesta). Esimerkiksi 

riistakäyttöön tämä on hyvä hirven tarkkailuun. 

Lasertarkennus: Paina kameran ollessa TEST-, tai ON-tilassa ja painat kaukosäätimen *-näppäimestä, 

lähtee kameran keskeltä todella kirkas lasersäde, joka auttaa sinua kohdistamaan kameraa.  

HUOM! Älä katso suoraan laseriin, sillä se on todella voimakas ja varmasti haitallinen näölle! 

Kun kamera on päällä, eli virtanäppäin on ON-tilassa 

Punainen valo vilkkuu 10 sekuntia antaen sinulle aikaa sulkea alaluukun ja asettaa sen valmiiksi kuvausta 

varten. Kun punainen valo sammuu, on se valmis kuvaamaan. 

Kameran sammuttaminen 

Aukaise alaluukku ja aseta virtakytkin OFF-asentoon ja näin kamera on pois päältä. 

Kun kamera on pois päältä ja jos et käytä sitä vähään aikaan, ota paristot pois kameran sisältä, etteivät 

ne hapetu sinne. 

 

 

 



 
 

 

 

Kamerassa on 3 pääasiallista toimintatilaa: 

1. OFF-mode – Kamera on pois päältä 

2. ON-mode – Kamera on päällä ja valmis käyttöön 

3. TEST-mode – Voit testata kameran toimintoja, säätää asetuksia, SD-kortin sekä SIM-kortin 

toimivuutta 

Kamerassa on 3 erilaista kuvausmuotoa 

1. Still-kuvat 

2. Video 

3. Kuva & Video 

a. Kamera ottaa ensin kuvan ja rupeaa sitten nauhoittamaan videota 

MMS-asetukset 

1. Aseta CD sisälle tietokoneeseen, mene ”Oma tietokone” ja aukaise MMS CONFIG 

2. Valitse MMS-asetukset 

3. Vaihda MMS ON-tilaan 

4. Valitse MMS-kohta ja vaihda se AUTO-tilaan 

5. Valitse maa ja kameran sisään menevän SIM-kortin operaattori 

6. Aseta puhelinnumerosi, johon haluat vastaanottaa kuvia / videoita (4 max.) 

7. Aseta sähköpostiosoitteesi, johon haluat vastaanottaa kuvia / videoita (4 max.) 

8. Paina SAVE (tallenna) -painiketta alhaalta ja tallenna Parameter.dat -tiedosto suoraan 

muistikortille ilman mitään muutoksia 

SMTP-asetukset 

1. Aseta CD sisälle tietokoneeseen, mene ”Oma tietokone” ja aukaise MMS CONFIG 

2. Valitse SMTP-asetukset 

3. Vaihda SMTP ON-tilaan 

4. Valitse SMTP-kohta ja vaihda se AUTO-tilaan 

5. Valitse maa ja kameran sisään menevän SIM-kortin operaattori 

6. Aseta puhelinnumerosi, josta haluat vastaanottaa kuvia / videoita (4 max.) 

7. Aseta sähköpostiosoitteesi, josta haluat vastaanottaa kuvia / videoita (4 max.) 

8. Paina SAVE (tallenna) -painiketta alhaalta ja tallenna Parameter.dat -tiedosto suoraan 

muistikortille ilman mitään muutoksia 

Huom! Jos kamera ei toimi näillä asetuksilla. Formatoi muistikortti ennen käyttöä ja kokeile 

uudestaan. Kyse voi olla myös operaattorista, joten ota yhteyttä mobiilioperaattoriisi, ennen kuin 

hätäännyt. 

 

 



 
 

Tekniset tiedot: 

• Linssi: F=3.0 
• Kuvakulma 120°; Automaattinen IR-leikkaus 
• Sensori: 12MPIX CMOS 
• LCD-näyttö: 2" 16.7milj. väriä 
• Liikkeen havannointi: 3 eri herkkyyttä 
• Havaitsee liikettä 25 metriin asti 
• Havaintosäde: 120° 
• Reagointiaika: 1 sekuntia 
• Inframusta LED: 48kpl, 940nm & 850nm 
• Muistikorttituki: SD-muistikortti 32GB 
• Kuvakoko: 12 / 8 / 5 MP 
• Kuvien maksimiresoluutio: 4672x2624px 
• Sarjakuvaus: 1 / 3 / 6 / 9 
• Kuvan oton aikaväli: 1sek / 5sek / 10sek / 30sek / 1min / 5min / 10min / 30min 
• Kuvaformaatti: JPG (JPEG) 
• Videokoko: 1080p, 25fps / 720p, 30fps / VGA 
• Videon pituus: 10 / 30 / 60 / 90 sekuntia 
• Videoformaatti: AVI 
• Videon ääni: POIS / PÄÄLLÄ 
• ISO: AUTO / 100 / 200 / 400 
• GSM-taajuudet: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
• Ajastin 
• Päivämääräasetukset & Kameran ID 
• Reagointi väli valittavissa 1sec ja 30 min välillä. 
• Virtalähde: 8 x AA-paristo (osta mukaan aurinkokennolaturi) 
• Valmiusaika: 6 kuukautta 
• Salasana: ON / OFF 
• Kielivalinnat: Suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja, venäjä + 6 muuta 
• TV-tila: NTSC / PAL 
• Vedenkestävä: IP54-suojattu 
• Käyttölämpötila: -30 ~ +70 °C 
• Mitat: 145x80x55mm 
• Paino: 300g ilman paristoja (500g paristojen kanssa) 

 

https://www.e-ville.com/fi/176-muistikortit/12729-kingston-micro-sd-32gt-muistikortti-class-10.html
https://www.e-ville.com/fi/7622-riistakamerat/23565-hc-500m-riistakameran-aurinkokennolaturi.html

