
Action kaamera
Artikli number: ACAM21BK

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Holland 19.07.

Eessõna

Täname teid Nedis ACAM21BK ostmise eest.
See dokument on kasutusjuhend ja sisaldab kogu teavet toote õigeks, tõhusaks ja ohutuks
kasutamiseks.
See kasutusjuhend on adresseeritud lõppkasutajale. Enne toote paigaldamist või kasutamist
lugege see teave hoolikalt läbi.
Hoidke seda teavet edaspidiseks kasutamiseks alati koos tootega.

Tootekirjeldus

Nedis ACAM21BK on väike ja kerge tegevuskaamera, mis võimaldab teha HD-pilti ja -videot.
Kaameral on Wi-Fi ühendus ja seda saab juhtida N-go 1080p rakendusega.

Mõeldud kasutamiseks
See toode on mõeldud salvestusseadmeks.
Toote mis tahes muudatus võib mõjutada ohutust, garantiid ja nõuetekohast toimimist.

Tehnilised andmed

Toode Action kaamera

Artikli number ACAM21BK

Mõõdud (lxlxk) 60 x 31 x 41 mm

Aku mahutavus 900 mAh

Mälu MicroSD-kaart (4–32 GB) (ei kuulu komplekti)

Kaamera objektiiv Vaatenurk = 120 kraadi

Pildi formaat .jpg

Pildi eraldusvõime 0,3 MP - 12 MP
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Video formaat .avi

Video eraldusvõime 640 x 480 px – 1920 x 1080 px

Kaadri kiirus 30 kaadrit sekundis

Time lapse Kuni 30 sekundit

Salvestusaeg ≥ 1,5 tundi

Ekraan 2.0 LTPS

Praegune
Ooterežiim: 270 mAh
Töömaht: 330 mAh

Laadimisaeg 3 tundi

Sageduse ribalaius 2,4 GHz

Maksimaalne
edastusvõimsus

12 dBm

Osade nimekiri

1OK nupp

2Toiteindikaatori LED

3Toitenupp

4Kaamera objektiiv
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5UP nupp

6ALLA nupp

7Kõlar

8Ekraan

9Oleku indikaator LED

qLaadimise indikaator LED

sisseAku kate

jaMikrofon

rMicro USB port

tMicroSD kaardi pesa

Lisaosad (pole näidatud joonisel)

sisseAku

iVeekindel korpus

OPaigaldustarvikud (x10)

lkSidemed

aMicro USB kaabel

s3M matid

dTethers

fObjektiivi riie

Ohutusjuhised
 HOIATUS
• Kasutage toodet ainult selles juhendis kirjeldatud viisil.
• Ärge kasutage toodet, kui selle osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või

defektne seade viivitamatult välja.
• Ärge pillake toodet maha ja vältige põrkumist.
• Seda toodet tohib elektrilöögiohu vähendamiseks hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Probleemide ilmnemisel ühendage toode vooluvõrgust ja muudest seadmetest lahti.
• Ärge jätke toodet vee ega niiskuse kätte.
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Paigaldamine

Kontrollige pakendi sisu
Kontrollige, et kõik osade nimekirjas olevad osad oleksid olemas ja et osadel poleks kahjustusi. Kui
osad puuduvad või on kahjustatud, võtke ühendust Nedis BV teeninduskeskusega veebisaidi kaudu:
www.nedis.com .

Sisestage või vahetage mälukaart

Piltide või videote tegemiseks on vaja microSD-kaarti (ei kuulu komplekti). Sisestage microSD-kaart
microSD-kaardi pessat.

4 Kasutage maksimaalselt 32 GB mälumahuga microSD-kaarti.

4 Enne kasutamist vormindage microSD-kaart.

Aku
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Laadige kaamerat mis tahes USB-pesast kaasasoleva mikro-USB-kaabli abil. Kaamerat saab
laadida video salvestamise ajal. Aku täislaadimine võtab aega umbes 3 tundi.

4 Kui aku laetuse tase on madal, kuvatakse ekraanil aku tühjenemise teatis ja kaamera lülitub
välja.

Lülitage kaamera sisse
Hoidke toitenuppu all3umbes 3 sekundit, kuni olekuindikaatori LED süttib9süttib siniselt. Ilmub
tervituskuva ja kaamera lülitub videorežiimi.

Režiimide vahel vahetamine

Videorežiim

Pildirežiim

Taasesitusrežiim

Seadistusrežiim

Lülitage režiimide vahel, vajutades toitenuppu3.

Manus
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Kinnitage tegevuskaamera kaitseümbrisesse. Kaitseümbrise saab kinnitada kaasasoleva
kinnitustarvikuga teie riiete, tegevusvarustuse, kiivri jne külge.

4 Veenduge, et kinnitus on turvaline.

4 Veenduge, et kaamera ei takistaks teie liikumist, vaadet ega tegevusvarustuse kasutamist.

4 Kasutage kaamerat ainult siis, kui olete turvaliselt ja paigal.

Kasuta

Salvestage pilte ja videopilte
Videorežiimis vajutage video salvestamise alustamiseks või peatamiseks OK.
Pildistamise režiimis vajutage pildistamiseks OK.

Vaadake pilte ja videopilte
Vaaterežiimis vajutage UP või DOWN, et liikuda järgmise või eelmise pildi või video juurde. Videote
esitamiseks ja peatamiseks vajutage nuppu OK.

Seadete menüüs navigeerimine
Seadete menüüs kasutage valikute vahel navigeerimiseks UP ja DOWN. Vajutage valikute
valimiseks ja kinnitamiseks OK.

Seadete menüü kirjeldused

Seadistamine Kirjeldus

Resolutsioon Valige video eraldusvõime.

Kokkupuude
Kompenseerige säritust, kui videod või fotod
on liiga heledad või liiga tumedad.

Liikumistuvastus
Kui kaamera tuvastab liikumise, salvestatakse
video. Salvestus lõpeb, kui 10 sekundi jooksul
ei tuvastata liikumist.

Loop rekord
Valige videolõikude kestus. See määrab
taasesitusrežiimis vahelejätmise aja.

Video lapse
Tehke videorežiimis valitud intervalliga
pildiseeria. Neid saab taasesitada
ajavahevideona.

WDR
Piltide laia dünaamilise ulatuse funktsioon
parandab säritust. See aitab muuta tumedad
alad heledamaks.

Salvestage heli Videopiltidesse helide salvestamise lubamine
või keelamine.
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Kuupäeva tempel
Lubage või keelake piltidele trükitud kuupäev
ja kellaaeg.

Pildi suurus Valige pildi suurus.

Kvaliteet Valige fotode ja videote kvaliteet.

Võtterežiim
Pildirežiimis tehke üks foto või jäädvustage
automaatselt mitu pilti teatud ajavahemike
järel.

Teravus Valige piltide ja videopiltide teravustamine.

ISO Valige valgustundlikkus.

Raputamisvastane
Pildi stabiliseerimise lubamine või keelamine.
See mõjutab ainult pilte, mitte videoid.

Valge tasakaal Valige valge tasakaal.

Sagedus Valige oma pistikupesa sagedus.

OSD režiim
Lubage või keelake ekraanil kuvatavad ikoonid
ja andmed.

Ekraanisäästja
Valige ajavahemik, mille möödudes ekraan
energia säästmiseks välja lülitub.

Pöörake
Kui paigaldate kaamera tagurpidi, lubage 180
kraadi pööramine.

Automaatne väljalülitus
Valige ajavahemik, mille möödudes lülitub
kaamera välja, kui seda ei salvestata.

Keel Valige kaamera jaoks soovitud töökeel.

Piiks
Lubage või keelake nuppude vajutamisel
helisignaalid.

Kuupäev Kellaaeg Määrake praegune kuupäev ja kellaaeg.

Autorežiim
Lubage autorežiim, et kaamera automaatselt
sisse lülitada, kui see tuvastab toite.

Wi-Fi SSID Muutke Wi-Fi võrgu nime.

Wi-Fi parool Muutke Wi-Fi parooli.

Kustuta
Kustutage praegused või kõik pildid ja videod,
välja arvatud kaitstud failid.

Kaitsta Kaitske praeguseid või kõiki pilte ja videoid.

Vorming Kustutage kõik microSD-kaardil olevad failid.
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Vaikeseade Taastage kõik seaded tootja vaikeseadetele.

Versioon Vaadake tarkvara versiooni.

Failide edastamine välisseadmesse.
Ühendage kaamera oma seadmega mikro-USB-kaabli abil. Edastage failid, mida soovite oma
seadmesse salvestada.
Teise võimalusena võtke kaamerast microSD-kaart ja sisestage see seadmega ühendatud
kaardilugejasse.

Kasutage N-go 1080p rakendusega
Kasutage oma mobiilseadmes N-go 1080p rakendust piltide ja videote ülevaatamiseks, nende
mobiilseadmesse ülekandmiseks, pildistamiseks, video salvestamiseks, pildi- ja videorežiimide
vahetamiseks ning seadete muutmiseks.

4 Rakendus töötab kõige paremini iPhone'i või Androidi versiooniga 8.0 ja uuemate
versioonidega.

1. Laadige Apple App Store'ist või Google Playst alla N-go 1080p rakendus.
2. Lülitage kaamera sisse. Wi-Fi aktiveerimiseks vajutage UP.
3. Avage oma mobiilseadmes Wi-Fi seaded. Valige WiFi-võrk N-Go 1080p. Sisestage parool

12345678.
4. Installige ja avage rakendus N-go 1080p. Valige Wi-Fi-võrk. Sisestage ühenduse loomiseks

parool.
Kui ühendus on loodud, näete kaamera otsevaadet. Nüüd saate kaamerat rakendusega juhtida.
• Video salvestamise alustamiseks/peatamiseks või pildistamiseks puudutage salvestusnuppu.
• Piltide ja videote ülevaatamiseks ning nende mobiilseadmesse ülekandmiseks puudutage

vasakus ülanurgas olevat ikooni.
• Seadistusmenüüsse sisenemiseks puudutage paremas ülanurgas ikooni.
• Pildi- ja videorežiimi vahetamiseks puudutage paremas alanurgas ikooni.
• Kaameraga ühenduse katkestamiseks puudutage vasakus alanurgas olevat ikooni.
Kui olete lõpetanud, vajutage video- või pildirežiimi naasmiseks kaameral UP.

Vaadake pilte ja videopilte välisseadmes
4 Ultra HD kaabel ei kuulu komplekti.
Piltide ja videopiltide vaatamiseks teleris või monitoris ilma faile edastamata ühendage kaamera
ultra-HD-kaabli abil välisseadmega.

Hooldus

Puhastage toodet regulaarselt pehme, puhta ja kuiva lapiga. Vältige abrasiivseid aineid, mis võivad
pinda kahjustada.
Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid, nagu ammoniaak,
hape või atsetoon.

Garantii
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Kõik toote muudatused ja/või modifikatsioonid tühistavad garantii. Me ei vastuta kahjude eest, mis
on põhjustatud toote ebaõigest kasutamisest.

Vastutusest loobumine

Kujundusi ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Kõik logod, kaubamärgid ja
tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid
tunnustatakse käesolevaga.

Utiliseerimine

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is koos muude olmejäätmetega ära
visata. Et vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest tulenevat võimalikku kahju
keskkonnale või inimeste tervisele, vastutate nende ringlussevõtu eest, et see
soodustaks toorainete säästvat taaskasutamist. Kasutatud toote tagastamiseks
võite kasutada tavalisi tagastus- ja kogumissüsteeme või võtta ühendust kauplusega,
kust toode osteti. Nad võivad selle toote keskkonnasäästlikult taaskasutada.

Vastavusdeklaratsioon
Meie, Nedis BV, kinnitame tootjana, et Hiinas toodetud meie kaubamärgi Nedis 

®
 toodet

ACAM21BK on testitud kõigi asjakohaste CE standardite ja eeskirjade kohaselt ning kõik testid on
edukalt läbitud. See hõlmab, kuid mitte ainult, RED 2014/53/EL määrust.
Täieliku vastavusdeklaratsiooni (ja vajadusel ohutuskaardi) leiate ja saate alla laadida aadressilt
webshop.nedis.com/ACAM21BK#support
Nõuetele vastavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega:
Veebisait: www.nedis.com
E-post: service@nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5991055 (tööajal)
Nedis BV, kaksikud 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Holland
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