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Kaamera  

Kirjeldus (joonis A) 

1. On/Off nupp ja Reziiminupp. 
 Vajutage ja hoidke seadme sisse ja välja lülitamiseks kolme sekundi jooksul; 

Märkus: Seade lülitub automaatselt välja eelmääratud ajal või patarei tühjenedes. 
 Vajutage soovitud reziimi avamiseks. 
2. Katik ja OK nupp. 
 Fotoreziim/Fotovalangureziim/Ajaline reziim: vajutage pildistamiseks. Vajutage ja hoidke kolme sekundi 

jooksul kiirreziimide menüü avamiseks või sulgemiseks;  
 Videoreziim: vajutage videosalvestuse alustamiseks ja peatamiseks. Vajutage ja hoidke pildistamiseks kolme 

sekundi jooksul; 
 Taasesitusreziim: vajutage fotode ja videote taasesituse alustamiseks ja peatamiseks; 
  Menüüreziim: vajutage valiku kinnitamiseks.  
3. Taasesitusnupp, Üles nupp ja Wi-Fi nupp. 
 Videoreziim/Fotoreziim: vajutage ja hoidke Wi-Fi lubamiseks või keelamiseks peale andmeühendust. Vajutage 

ja hoidke suumimiseks; 
Märkus: vaikimisi on Wi-Fi ühendus keelatud. Keelatakse kui ühendust ei saavutata 30 sekundi jooksul.  

 Taasesitusreziim: vajutage menüüdes üles ja alla liikumiseks.  
4. Alla nupp.  
 Videoreziim/Fotoreziim: vajutage ja hoidke suumi vähendamiseks; 
 Taasesitusreziim: vajutage menüüs allapoole liikumiseks.  
5. Laadimisindikaator ja Tööindikaator. 

 Laadimisindikaator vilgub punaselt kui kaamerat laetakse. Kui kaamera on laetud põleb punane indikaatortuli 
punaselt;  

 Sinine tööindikaator põleb pidevalt kui seade on sisse lülitatud. Tööindikaator vilgub siniselt pildistamise ja 
videosalvestuse ajal.  

6. Ekraan. 
7. Objektiiv. 
8. Mikrofon. 
9. Kõlar. 
10. Mälukaardipesa (mikroSD/TransFlash). 

 Sisestage mälukaart mälukaardipessa.  
11. USB port (mikroUSB) ja USB kaabel. 

 Kasutage USB porti ja USB kaablit kaamera ühendamiseks arvutiga (kaamera laadimine ja andmeühendus).  
Märkus: Kontrollige et kaamera oleks laadimiseks välja lülitatud. Andmeühenduseks peab kaamera olema sisse 
lülitatud.    

12. HDMI sisend (mikro HDMI). 

 Kasutage teleriühenduseks HDMI sisendit ja HDMI kaablit.  
13. Patareipesa. 

 Avage patareipesa kaas, sisestage patareid, sulgege patareipesa kaas.  

Installeerimine (joonis B): 
 Installeerige kaamera vastavalt joonisele B.  

Patarei laadimine: 
 Ühendage kaamera arvutiga või 5V USB adapteriga; 

 Laadige kaamera patareid viie tunni jooksul.  

Kasutamine: 
 Sisestage mälukaart kaamera mälukaardipessa; 

 Lülitage kaamera sisse. 

Fotoreziim: 
 Valige kaamera fotoreziim; 

 Vajutage pildistamiseks nupule. Foto salvestatakse mälukaardile.  

Videoreziim: 
 Valige kaamera videoreziim;  

 Vajutage videosalvestuseks nupule. Videofail salvestatakse mälukaardile. 

Taasesitusreziim: 
 Avage fotoreziim või videoreziim; 

 Kuvage soovitud fotod või videod.  

Fotovalangureziim: 
 Valige fotoreziim; 

 Vajutage nuppu, kaamera salvestab 1 sekundi jooksul kolm fotot. Fotod salvestatakse mälukaardile. 

Ajaline reziim: 
 Valige fotoreziim; 

 Vajutage nuppu, kaamera salvestab fotod määratud intervalliga. Fotod salvestatakse mälukaardile.  

Videoresolutsioon:  

 
Mälukaart 
(mikroSD/TransFlash) 

Salvestusaeg  
4k30 

Salvestusaeg 
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Maksimaalne salvestusaeg (täislaetud patareiga) 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Mälukaardid 
Kaameraga on kasutatavad mikroSD, mikroSDHC ning mikroSDXC mälukaardid mille maht on 16GB, 32GB või 
64GB. Mälukaardi kiirusreiting peab olema Klass 10. Soovitame kasutada kvaliteretset mälukaarti, see tagab 
suurema töökindluse.  
 

Äpi allalaadimine ja installeerimine 
CAMLINK K CAM  äpp või aldab kaa era kaugjuhti ise kasutades selleks utitelefo i või tahvelarvutit.  

 Laadige äpp alla oma mobiilseadme veebipoest ning installeerige see. Äpi leiate kasutades otsinguna 
CAMLINK K CAM ; 

 Lülitage kaamera sisse; 

 Määrake vajalik kaamerareziim; 

 Määrake Wi-Fi ühendus lubatuks; 

 Valige nimekirjast seade nimetusega CL–AC . “isestage salasõ a: ; 
 Avage installeeritud äpp; 

 Keelake Wi-Fi ühendus.  
 

Tehnilised andmed 
Väline mälu:  mikroSD/TransFlash (kuni 64GB) 
Fotoresolutsioon:  2M/ 5M/ 8M/ 12M/ 16M 
Videoresolutsioon: 4k30/ 2.7k30/ 1080p60/ 1080p30/ 720p120/ 720p60/ 720p30 
Kuvasuhe:  4:3 
Digitaalsuum:  1x/ 2x/ 3x/ 4x 
Säritus:  -3/ -2/ -1/ 0/ 1/ 2/ 3 
Intervallkaadrid:  0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 60s 
USB versioon:  USB 2.0 
Patarei:  laetav liitiumpatarei (3.7V) 
Töötemperatuur:  0C ... 40C 
Õhuniiskus:  20% ... 80% 

 Ärge avage seadet iseseisvalt, elektrilöögi oht! Kui seade vajab hooldust või parandamist, pöörduge selleks 
kvalifitseeritud tehniku poole.  

 Kui seadmel esineb rikkeid, eemaldage koheselt selle ühendus vooluallika ja muude seadmetega. 

 Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda edaspidi 
vajadusel uuesti lugeda.  

 Kasutage seadet ainult selleks määratud eesmärkidel. Ärge kasutage seadet muul viisil kui selle 
kasutusjuhendis kirjeldatud.  

 Ärge kasutage seadet kui seade või mõni selle osa on rikkis või defektne.  

 Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest. 
 

Hooldus ja puhastamine 

Hoiatus! 
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.  

 Ärge puhastage seadme sisemust. 

 Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, asendage see vajadusel uuega.  

 Puhastage seadme väliskülg kasutades selleks pehmet niisket lappi.  

Ohutusnõuded 


