
KÄYTTÖOHJE 

Diel Blackbox HD -liikennekamera 

Kiitos kun ostit Diel Blackbox HD -liikennekameran. 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. 

Käyttöönotto: 

1. Yhdistä kamera virtalähteeseen 
2. Lyhyt painallus virtanäppäintä, kamera menee päälle ja näyttö syttyy 
3. Pitkä painallus virtanäppäimestä, näyttö sammuu ja kamera myös 
4. Videotilan päällä ollessa painat OK-näppäintä, menee video päälle ja toisen kerran 

painamalla nauhoitus loppuu 
5. Kuvaustilan päällä ollessa painat OK-näppäintä, niin otat kuvan 

 
Videotila: 

1) Resolution – Videon resoluutio  

• Kuinka hyvällä kuvanlaadulla haluat videota nauhoittaa 
2) Loop recording – Jatkuva nauhoitus 

• Pois / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min 

• Mikäli muistikortti täyttyy, aloittaa kamera tallentamisen vanhan materiaalin päälle 
3) Exposure – Valoisuus  

• (+0.0 on vakio) 
4) Motion detection – Liikkeentunnistus  

• Pois / Päällä 

• (Rupeaako kamera nauhoittamaan kun kameran liikesensori havaitsee liikettä) 
5) Record audio – Äänennauhoitus  

• Pois / Päällä 
6) Date Stamp – Päivämäärän näyttö videossa ja kuvassa 

• Pois / Päivämäärä / Päivämäärä & aika 
7) G-sensor – Kiihtyvyysanturi 

• Pois & 3 eri herkkyyttä 

• Kamera rupeaa nauhoittamaan, kun laitat auton päälle tai kamera tärähtää 
 
Asetukset nauhoitus- & kuvaus-osiossa: 

1) Park mode 

• Pois / 3 eri herkkyyttä 

• Soveltuu esimerkiksi auton parkkivalvontaan. Mikäli joku kolhaisee autoasi tai 
liikennekamera havaitsee autosi liikahtavan, se aloittaa nauhoittamisen 

2) Date / time – Päivämäärän ja kellon säätö 
3) Auto power off – Automaattinen sammutus 

• Pois / 1min / 3min 
4) Screensaver – Näytönsäästäjä  

• Näyttö menee pois päältä nauhoituksen ajaksi 

• Pois / 3min / 5min / 10min, 
 

5) Beep sound – Näppäinäänet  
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• Pois / Päällä 
6) Language – Kielivalinnat  

• englanti, kiina, japani, ranska, saksa, korea, italia, portugali, venäjä, enspanja, thaimaa 
7) TV mode – TV-standardi 

• NTSC / PAL 
8) Frequenzy – Taajuus  

• 50Hz / 60Hz 
9) Flash – Salama 

• Pois / Päällä 
10) Format – Formatointi 

• Poistaako kamera nauhoitetun materiaalin 

• Cancel – Ei / Ok – Kyllä  
11) Default settings – Alkuperäisasetukset 

• Palauttaako kamera alkuperäiset asetukset 

• Cancel – Ei / Ok – Kyllä  
 
Kuvaustila: 

1) Resolution – Kuvan resoluutio 
2) Sequence – Sarjakuvaus 

• Pois / Päällä 
3) Quality – Kuvanlaatu  

• Economic – Säästäväinen / Normal – Normaali / Fine – Hyvä 
4) Sharpness – Kuvien terävyys 

• Soft – Pehmeä / Normal – Normaali / Strong – Hyvä 
5) White balance – Valkotasapaino 

• Auto – Automaattinen / Daylight – Päivänvalo / Cloudy – Pilvinen / Tungsten – 
Hehkulamppu / Fluorescent – Fluoresenssi 

6) ISO – Valoherkkyys 

• Auto – Automaattinen / 100 / 200 
7)  Exposure – Valoisuus  

• (+0.0 on vakio) 
8) Anti shaking – Tärinänesto 

• Pois / Päällä 
9) Quick review 

• Kuvan ottamisen jälkeen näet ruudusta otetun kuvan 

• Pois / 2sek / 5sek 
10) Date Stamp – Päivämäärän näyttö 

• Pois / Päivämäärä / Päivämäärä & aika 
 
Näppäinten toiminnot: 
 

1. Virtanäppäin (vasemmalla kyljessä) 
a. Virta päälle 
b. Virta pois 
c. Virran päällä ollessa lyhyt painallus laittaa yökuvauksen päälle ja näyttöön ilmestyy 

kuun ja tähden kuva ilmoittaakseen yökuvauksesta 
2. OK-näppäin 

a. Käynnistä ja lopeta nauhoitus 
b. Kuvanselaustilassa kun painat MENU-näppäintä (kolmiota), saat valikon: 

i. Delete – Poista 
1. Delete Current – Poistaa katselemasi kuvan / videon 



2. Delete All – Poistaa kaikki kuvaamasi materiaalin 
ii. Protect – Suojaa (ei pysty poistamaan) 

1. Lock current – Lukitsee katselemasi kuvan / videon 
2. Unlock current – Poistaa katselemasi kuvan / videon lukituksen 
3. Lock all – Lukitsee kaikki kuvat / videot 
4. Unlock all – Poistaa kaikkien kuvien / videoiden lukitukset 

3. P-näppäin 
a. Valmiustilassa painaessasi P-näppäintä ja suljet kameran, menee kamera 

parkkitilaan ja jos kamera heilahtaa, nauhoittaa se automaattisesti noin 20 sekunnin 
pätkän 

4. MODE – Toimintatila (näppäin vasemmassa kyljessä alhaalla (M) 
a. Valitse kuvaustila tai kuvien & videoiden katselutila 
b. Video - Still-kuva - videoiden ja kuvien katselutila 

 
5. ASETUKSET – Oikeanpuolimmainen näppäin (kolmio) 

a. Valmiustilassa kun painat MENU-näppäintä, pääset videon tai kuvien asetuksiin ja 
kun painat toisen kerran, pääset kameran asetuksiin. 

 
 

6. Pikanäppäimet 
a. Nauhoitustilassa kun painat ylöspäin-näppäintä, menee mikrofoni kiinni ja 

uudelleenpainamalla, saat mikrofonin taas käyttöösi 
b. Nauhoitustilassa kun painat MENU-näppäintä, lukitsee laite kyseisen videon, ja 

uudelleenpainamalla poistaa videon lukituksen 
c. Nauhoitustilassa kun painat virtanäppäintä, menee yökuvaus päälle ja 

uudelleenpainamalla saat normaalin nauhoitustilan päälle 
d. Kun olet videontoistotilassa ja painat kerran alaspäin-näppäintä, lisäät 

äänenvoimakkuutta ja pitkään painamalla nopeutat videon katsomista 2x / 4x / 8x 
e. Kun olet videontoistotilassa ja painat kerran ylöspäin-näppäintä, vähennät 

äänenvoimakkuutta ja pitkään painamalla saat hidastuksen päälle -2x / -4x / -8x 
 
Huom. Älä irrota muistikorttia kameran ollessa päällä. 
 
Kruisaile varovaisesti!  
 
Terveisin, 
e-villen tiimi 


