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Kiitos kun ostit BolyGuard BG668 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 myös käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme 
asiakkaamme tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

 



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.  
 
 
 
 
 

VIRRANOTTO 
 

● 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 
 
 
 
 
 
 

HUOMIOITAVAA 
 

● 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  

 
 
 
 
 
 
 

 



Laitteen Yleiskatsaus 



Kameratilat 
Pääset vaihtamaan kameran tilaa liikuttamalla virtakytkimen asentoa. 

 
 
OFF - Tila 

Sammuttaa kameran. Kamera kuluttaa hiukan akkua myös sammuneena. Irrota laitteen 
paristot mikäli laite jää käyttämättömäksi pidemmäksi aikaa. 

 
TEST/SETUP - Tila 

Tässä kameran tilassa voit muokata kameran asetuksia tai katsella ottamiasi kuvia ja 
videoita. 
 

ON - Tila  
Tässä tilassa kamera on toiminnassa ja ottaa videoita tai valokuvia säädettyjen 
asetusten mukaisesti. Kun kamera vaihdetaan ON - tilaan, kameran merkkivalo välkkyy 
punaisena ensimmäisen minuutin ajan, tämän aikana voit vielä liikuttaa ja asetella 
kameraa ennen kuin kuvaus aktivoituu. 
 
 
 

Videon tai Kuvien Ottaminen Manuaalisesti 
 
Aseta kamera TEST/SETUP tilaan. Paina valokuvan laukaisinta aloittaaksesi videoinnin tai 
ottaaksesi valokuvan. Paina näppäintä uudestaan lopettaaksesi kuvaamisen. 
 
 
 

Videoiden ja Kuvien Hallinnointi 
Aseta kamera TEST/SETUP tilaan ja paina OK näppäintä. 

 
Tiedostojen katselu 

Voit liikkua valikossa käyttäen ylös ja alas nuolinäppäimiä. Paina valokuvan laukaisinta 
aloittaaksesi videon katselun. 
 

Tiedostojen poistaminen 
Valitse poistettava tiedosto nuolinäppäimillä. Kun haluat poistaa tiedoston, paina 
MENU-näppäintä. Valitse kohta “Del One” poistaaksesi tiedosto. 

 
 

 



Kuvaustilat 
Kamerassa on 3 eri kuvaustilaa: PIR (passiivinen infrapuna), time lapse (ajastettu kuvaus) sekä 

yhdistetty PIR/time lapse. 
 

PIR  
Kun kamera on PIR-tilassa, kuvaus aktivoituu kun liiketunnistin havaitsee liikettä. 

 
Time lapse 

Time lapse tilassa kuvaus aktivoituu vain asettamasi aikavälin ajaksi. 
 
Yhdistetty PIR/Time lapse 

Yhdistetyssä tilassa kamera aktivoituu asettamasi aikavälin ajaksi. Kamera aktivoituu 
myös havaittuaan liikettä. 

 
 

Kameran Asetukset & Näyttö 
Aseta kamera TEST/SETUP tilaan muokataksesi kameran asetuksia. 

 
 
Nuolinäppäimet: Navigoi asetusten välillä. 
 
OK / PLAY: Tallenna valitut asetukset tai toista valittu video. 
 
Valokuvan laukaisin: Nappaa valokuva tai kuvaa video manuaalisesti. 
 
 

Näytön näkymä kameran ollessa TEST/SETUP tilassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tekniset tiedot: 
● Linssi: f/2.4 
● Kuvakulma 110°; Automaattinen IR-leikkaus 
● Sensori: 14MP CMOS väri 
● 2.0" LCD-värinäyttö 
● Havaitsee liikettä 30 metriin asti 

○ Havaintosäde: 110° 
○ Reagointiaika: alle 1 sekunti 
○ Liikkeen havannointi: 3 eri herkkyyttä 
○ Reagointiväli: Valittavissa 0sek ja 60min välillä 

● 50 x Musta infrapuna (940nm) 
○ Automaattinen IR-leikkaus 
○ Automaattinen siirtyminen yökuvaukseen 

● Muistikorttituki: 8-32GB SD-muistikortti  
● Kuvien maksimiresoluutio: 14MP / (20MP & 36MP interpoloitu) 
● Videokoko: 4K, FullHD & HD 
● 5 erilaista kuvaustyyliä: 

○ Valokuva (1-5 kuvaa) 
○ Video (5-180sek) 
○ Valokuva & video 
○ Time lapse (5-55min - 1-8h) 
○ Ajastettu nauhoitus: Päivät, tunnit & minuutit 

● Taajuudet Mhz: 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 
● Lähettää kuvia: 0-99 / rajoittamaton 

○ Lähettää halutessasi videot 
● Etäohjaus 
● Tukee GPS:ää 
● 7-painikkeinen ohjainpaneeli 
● 1 x 3/4 kolmijalkakiinnitys 
● Mikrofoni: Kyllä 
● Kaiutin: Kyllä 
● Virranotto: 

○ 8 x AA-paristolla 
○ 5 x 18650-akkuparisto 
○ Varavirtalähde / aurinkokennosta 

● Liitännät: TV-ulos, MicroUSB, SDHC-kortti, 6V virta 
● Kiinnikkeet: Hihna & kolmijalkapaikka 
● Vedenkestävä: IP66-suojaus 
● Käyttölämpötila: -20°C ~ +60°C 
● Käyttöliittymän kielet: Suomi, ruotsi, tanska, norja, englanti, venäjä, ranska, italia, puola & 

saksa 
● Mitat: 145x103x82mm 
● Paino: Ilman paristoja 394 grammaa 

Mikäli tämän tuotteen käytössä ilmenee jotain epäselvyyksiä tai herää kysymyksiä, 

asiakaspalvelumme auttaa mielellään: https://www.e-ville.com/ota-yhteytta 

https://www.e-ville.com/fi/3045953-riistakameran-akku-ja-muut-lisavarusteet/33419-bolyguard-bc-02-aurinkokennolaturi-virtapankki.html
https://www.e-ville.com/ota-yhteytta

