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I. Ohutushoiatused 
 

Ärge kasutage kaamerat, kui see ei tööta korralikult. 

 Kasutaja vastutab toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude 

eest. 

Ärge kasutage kaamerat märjas keskkonnas ilma veekindla korpuseta. 

Hoidke ruum alati kuivana. 

 Tormilistel päevadel ärge puudutage laadija toitepistikut, et vältida 

elektrilööki. 

 Ärge kasutage kaamerat, kui see on saanud tugevaid lööki või 

kukkunud kõrgelt alla. 

 Ärge sisestage kaamera avadesse, näiteks mälukaardipessa, 

metallist või muid võõrkehi. Tootja ei vastuta sel viisil tekkinud kahjude 

eest. 
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Ärge püüdke kaamerat avada. 

Ärge kasutage kaamerat sõidu ajal. 

Hoidke kaamerat hästi ventileeritud ruumis. 
 

 Eemaldage aku kaamerast, kui te seda pikema aja jooksul ei kasuta. 



 

II. Ruumi kirjeldus 
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1 Locas aku 8 Tööindikaator 
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MicroUSB-liides 

 
9 

 
Laadimisindikaator 

3 0,8-tolline digitaalne ekraan 10 Vastuvõtja moodul 

4 Objektiiv 11 WiFi nupp / menüü 

5 HDMI-liides 12 OK nupp 

6 MicroSD-kaardi pesa 13 2.0" värviline ekraan 
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MODE nupp : sisse/välja/töörežiim 
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III. Tehnilised andmed 
 

 
 

Video resolutsioon 

4K(10FPS), 2K7(15FPS), 1080P(60FPS), 1080P(30FPS), 

720P(120FPS), 720P(60FPS), 720P(aegluubis), 

VGA(240FPS), VGA(aegluubis) 

Fotode eraldusvõime 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 4MP, 4MP 

Hoiuruum MicroSD-kaart (1 GB - 64 GB) (ostetakse eraldi) 

Faili formaat JPG, MP4, MOV 
 

 
 
 

Töörežiim 

Ilma Micro SD-mälukaardita kasutataval kaameral on 

vaatamisfunktsioon oma ekraanil või mobiiltelefonis, mis 

võimaldab wifiühenduse kaudu salvestada kaamera pilte 

telefoni mällu. 

Video: Loop salvestamine / Järjestikune salvestamine / 
 

Intervallne salvestamine 
 

Foto: ühekordne jäädvustus / aegluubis (2s ,10s) / 

mitu (3, 5, 10, 30 (max 4MP) 

Digitaalne suum 4X alates taotluse esitamisest 

5 
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Valge tasakaal Automaatne, päevavalgus, tuhm, hõõglamp, 
luminofoorlamp 

Näitus Valgustuse väärtus (EV-2 kuni EV+2) 

Valgustundlikkus Automaatne reguleerimine, maksimaalne ISO1600 

Ülekandmise kuupäev USB2.0 

Ekraan 2,0" värviline; 0,8" digitaalne 

Toiduained 3.7V liitium aku 

 
Menüü keel 

Inglise, lihtsustatud hiina, prantsuse, hispaania, 
 

Itaalia, portugali, saksa, vene, jaapani, korea; 

Automaatne 
väljalülitamine 

1-3-5 Min 

Ühilduvad süsteemid Windows XP/vista või uuem /Win7 
 

Märkus: Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma 

ette teatamata. 
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IV. Kasutusjuhend 
 

 

1. Aku paigaldamine 
 

a) Eemaldage akukate noolega näidatud suunas. 

b) Asetage aku sisse, järgides tihvtide asendit. 

c) Asetage patarei kate tagasi. 
 

2. microSD-kaardi paigaldamine 
 

a) Sisestage mälukaart spetsiaalsesse pessa, hoides seda nii, et selle 

tihvtid on objektiivi suunas 

b) Kaardi eemaldamiseks kaamerast, vajutage seda ettevaatlikult ja 
seejärel 

tõmmake ta välja 
c) Soovitame kasutada 6. klassi või kõrgema klassi kaarte. 
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Märku
sed: 

 

 

 

 

 

 

 

Kui olete mälukaardi õigesti sisestanud, kuulete lühikest 
kinnitusklõpsu. Sama, kui soovite seda eemaldada. 
 
Soovitame vormindada kaardi otse kaamerast ja kasutada 
seda ainult selleks. 

 
 

3. Kaamera sisse/välja lülitamine 
 

a) Vajutage pikalt nuppu MODE, et lülitada kaamera sisse. 
 

b) Kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub kaamera automaatselt välja, et 

vältida aku tarbimist. 

c) Kui kaamera on sisse lülitatud, vajutage pikalt nuppu MODE, et see välja 
lülitada. 
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4. Funktsionaalne kirjeldus 
 

a) Kui kaamera on sisse lülitatud, süttib roheline indikaator. See vilgub, kui 

kaamera salvestab. 

b) Kui USB-kaabel on ühendatud kaamera ja arvuti külge, süttib sinine 

indikaator, mis näitab aku laadimist. See lülitub välja või vilgub, kui 

laadimine on lõppenud. 

 
 

5. Nupu funktsioonid 
1) MODE nupp (sisse/välja/töörežiim)： 

A. Pikk vajutus: kaamera käivitub või peatub, sõltuvalt 

algseisundist. 

B.  Lühike vajutus: töörežiimi muutmine / 

menüü navigeerimine 

2) OK： nupp 

A. Videorežiimis vajutage salvestamise 
alustamiseks/peatamiseks. 

B. Fotorežiimis klõpsake foto tegemiseks. 
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C. Klõpsake salvestatud failide taasesituse 
mängimiseks/avamiseks. 

 

D. Klõpsake menüüst valiku kinnitamiseks. 

 
3) WIFI/Menüü nupp： 

A.  Lühike vajutus WIFI lubamiseks/välja 

lülitamiseks. B.  Menüüsse 

sisenemiseks/väljumiseks vajutage pikalt. 

C.  Lühike vajutus menüülehe vahetamiseks 

D.    Lühike vajutus salvestamise ajutiseks peatamiseks / 

jätkamiseks 

 
 

6. Kasutusjuhend 
 

Kaamera saab töötada 3 režiimis: Video / Foto / Faili vaade. Vajutage 

lühidalt nuppu MODE, et vahetada 3 režiimi vahel. 
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1) Videorežiim: lülitage kaamera sisse, see lülitub vaikimisi 

videorežiimi. Vajutage pikalt nuppu WIFI/Menu, et pääseda 

menüüsse ja teha mõned seaded. Joondage objektiiv 

huvipakkuva isiku või objektiga ja vajutage salvestamise 

alustamiseks nuppu OK. Ekraanil kuvatakse salvestuse kestus. 

Vajutage WIFI-nuppu, et salvestamine ajutiselt peatada/jätkata.  

Salvestamise täielikuks peatamiseks vajutage uuesti nuppu OK. 

2) Fotorežiim: lülitage kaamera sisse ja vajutage lühidalt nuppu 

MODE, et valida fotorežiim. Vajutage pikalt nuppu WIFI/Menu, et 

pääseda menüüsse ja teha mõned seaded.  Joondage objektiiv 

huvipakkuva isiku või objektiga ja vajutage pildistamiseks nuppu 

OK. 

MÄRKUS: Kaamera värisemine võib põhjustada häguseid fotosid. 
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3) Vaatlusrežiim: lülitage kaamera sisse ja vajutage lühidalt nuppu 

MODE, et valida vaatlusrežiim.  Siin saate valida, kas soovite 

vaadata videosalvestusi või salvestatud fotosid, vajutades nuppu 

OK. Konkreetse faili kustutamiseks või lukustamiseks vajutage 

pikalt Wifi nuppu. 

7. Menüü kirjeldus 
 

Vajutage pikalt nuppu WIFI, et pääseda seadete menüüsse. 

Kasutage menüüs navigeerimiseks nuppu Wifi. 

Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Menüüst 

väljumiseks vajutage uuesti nuppu Wifi. 

 
1) Videorežiim: vajutage pikalt WIFI-nuppu, et pääseda seadete 

menüüsse.  Siin on saadaval järgmised seaded: video 

eraldusvõime, pildistabilisaator, korduvsalvestus, öised seaded 

ja palju muud. 
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2) Fotorežiim: vajutage pikalt WIFI-nuppu, et pääseda fotoseadete 

menüüsse. Siin on saadaval järgmised seaded: pildi suurus, 

pildistamisrežiim, ekspositsioon, valge tasakaal ja muud. 

3) Vaatamisrežiim: vajutage pikalt WIFI-nuppu, et pääseda faili 

vaatamise seadete menüüsse. 
 

4) Igas töörežiimis vajutage pikalt WIFI-nuppu, et pääseda seadete 

menüüsse, seejärel vajutage lühidalt MODE-nuppu, et pääseda 

kaamera seadetele, mis sisaldavad järgmisi valikuid: 

energiasääst, pildi tagasipööramine, heli, kuupäev/kellaaeg, TV-

väljund, energiasagedus, salvestamise viivitus, kuupäeva tempel, 

Wifi parool (vaikimisi on 1234567890) ja kaardi formaat. 
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VI. Spetsiaalne rakendus 
 

Spetsiaalne rakendus "AMK-icam" on saadaval nii Androidile kui ka iOSile. 

See nõuab allalaadimist ja paigaldamist. 

A) Kui teil on Android-telefon, otsige "AMK-icam" Google Play'st (või 
skaneerige allolevat koodi) ja installige rakendus, järgides ekraanil 

kuvatavaid juhiseid. 
 

 
 

B) Kui teil on iPhone, otsige APP Store'ist "AMK-icam" (või skaneerige 

allolevat koodi) ja installige rakendus, järgides ekraanil kuvatavaid 
juhiseid. 
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2. Kaamera kasutamine spetsiaalse rakendusega 
 

 

1) Pärast rakenduse installimist ilmub selle ikoon teie telefoni ekraanile. 
 

2) Sisestage mälukaart kaamerasse ja lülitage see seejärel sisse. Vajutage 

lühidalt kaamera Wifi nuppu, et aktiveerida selle WiFi funktsioon. 
 

3) Aktiveerige telefonis WiFi funktsioon ja otsige kaamera loodud võrku 

nimega iDVXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ühendage see, sisestades oma 

parool (vaikimisi parool on 1234567890). 

4) Avage rakendus oma telefonis. Eelvaateekraanil näete kaamera poolt 

edastatud pilti. 
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VII. Muud 
funktsioonid 

 

1. Kaugjuhtimispult 

Suunake kaugjuhtimispult kaamera poole.   Vajutage pildistamise 

alustamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu (kaamera lülitub automaatselt 

pildistamisrežiimi). Vajutage salvestamise alustamiseks/peatamiseks 

nuppu (kaamera lülitub automaatselt videorežiimi). 
 

2.HDMI ühendus 

Kasutage HDMI-kaablit (ostetakse eraldi), et ühendada kaamera 

teleri/monitoriga. Valige telerist sobiv videoallikas. Lülitage kaamera sisse

 .   Vaadake kaamera kaardile salvestatud salvestusi/pilte 

teleriekraanil. 

 
 
 
 

 
Märkus: Enne HDMI-kaabli lahtiühendamist lülitage kaamera välja. 
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3. Failide allalaadimine kaamerast 

Ühendage kaamera arvutiga.  Kaamera ekraanile ilmuvad USB-ühenduse 

valikud.  Valige valik "USB-ülekanne", et pääseda ligi kaamera 

mälukaardile ja kopeerida või vaadata soovitud faile. 
 

4. Kaamera kasutamine 
veebikaamerana 

Ühendage kaamera arvutiga.  Kaamera ekraanile ilmuvad USB-ühenduse 

valikud. Valige valik "PC-kaamera", et kasutada kaamerat 

veebikaamerana. 
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VIII. Mentorlus 
 

1) Hoidke kaamera objektiiv puhtana, et saada selgeid ja teravustatud 

pilte. Kasutage kaamera puhastamiseks pehmet kuiva lappi. 

2) Ärge hoidke kaamerat pikalt otsese päikesevalguse käes või kõrge 

niiskuse või temperatuuriga keskkonnas. 

3) Kui liigutate kaamera külmast keskkonnast sooja keskkonda, oodake 

enne kasutamist paar minutit, et see kohaneks temperatuuriga. 

4) Ärge asetage kambrisse paisunud või lekkivaid patareisid või 

patareisid, mis on läbinud söövitava toime. 

5) Mälukaardi kahjustuste ja teabe kadumise vältimiseks vältige selle 

kokkupuudet kõrge temperatuuriga, 

niiskus või staatiline elekter. 



 

 

IX Probleemid ja lahendused 
 

 

Kaamera ei käivitu või ei reageeri käskudele 
 

Võimalikud põhjused 
 

Lahendused 

 

Kaamera on välja lülitatud 
Vajutage pikalt nuppu MODE, et 

kaamera taaskäivitamiseks 

Patarei oli valesti sisestatud Eemaldage ja sisestage aku õigesti 

Aku on tühi Aku laadimine 

Aku ei tööta külmas 

keskkonnas 

 

Soojendatud aku 

Ruumis on kondensatsioon Laske kaameral enne kasutamist 

kuivada 

Kaamera on ühendatud 

kalkulaator 

Kaamerat ei saa kasutada, kui 

on ühendatud arvutiga 
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Kaamera ei tööta, kui OK-nuppu vajutatakse. 

Võimalikud põhjused Lahendused 
 

Kaamera on välja lülitatud 
Kaamera taaskäivitamiseks 

vajutage pikalt nuppu MODE 

A 

foto ja salvesta 

Oodake paar sekundit ja seejärel 

proovige uuesti 
 
 
 

Mälukaart on täis 

 

 
Kustutage kaardilt mittevajalikud 

failid, et salvestada uusi faile. 

 

 

Aku on peaaegu tühi 

 

 
 

Aku laadimine 

 

Mälukaart on defektne 
Vormindage kaart ümber või 

asendage see uuega. 
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Ekraanil olev pilt on hägune 

Võimalikud põhjused Lahendused 

Soovitud objekt on liiga 

lähedal või kaamera objektiiv 

on määrdunud 

 

Reguleerige kaamera ja objekti 

vahelist kaugust või eemaldage 

kaamera objektiivi 

Ekraan on otsese 

päikesevalguse käes 

 

Kasutage ekraani varjutamiseks oma 
kätt 

 

Ekraanil puudub pilt 

Võimalikud põhjused Lahendused 

Kaamera on välja lülitatud Kaamera taaskäivitamiseks 

vajutage pikalt nuppu MODE 

Kaamera läks 

ooterežiimi 

 

Kaamera taaskäivitamiseks 
vajutage nuppu MODE 

 

TV-režiim on aktiveeritud 
Lülitage telerežiim välja ja seejärel 

kaamera lähtestamine 

 
21 



 

 

Pilt on liiga hele 

Võimalikud põhjused Lahendused 
 

 

Objekt on liiga hele 

 

Muutke kaamera heleduse seadeid 

või muutke kaamera asendit objektiivi 

suunas. 

Kokkupuude on liiga suur Reguleerige ekspositsiooni 
 

Seest saadud pilt ei ole loomulik 

Võimalikud põhjused Lahendused 

Siseruumide valgus mõjutab 

pildi värvid 

Teha seaded vastavalt 

keskkonnatingimustele 

 

Vale pildi seaded 
Tehke seaded vastavalt 

keskkonnatingimused 
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