
 

 

 SPORDIKAAMERA 

 ACAM40BK 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD (JOONIS A) 

 

1. Sisse-ja 

väljalülitusnupp 

Režiimivaliku nupp 

Vajutage nuppu ja hoidke 3 sekundi vältel vajutatuna, seadme sisse 

või välja lülitamiseks. 

Pange tähele! Seade lülitub automaatselt välja, kui eelseadistatud 
ooteaeg on läbi või aku tühjenemas. 

Vajutage nupule soovitud režiimi valimiseks. 

2. Katik 

OK nupp 

Pildistamine / fotosööst / kiirendatud video režiim:  

vajutage nupule ühe pildi tegemiseks. 

Vajutage nuppu ja hoidke vajutatuna 3 sekundi vältel, et siseneda või 

väljuda kiirrežiimi menüüst. 

Video režiim: vajutage nuppu videosalvestamise alustamiseks ja 

peatamiseks. Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundi vältel vajutatuna, et 

teha pilti. 

Esituse režiim: vajutage nupule fotode ja video esitamiseks. 

Menüürežiim: vajutage sellele nupule tehtud valikute kinnitamiseks. 

3. Esituse nupp 

Üles nupp 
Wi-Fi nupp 

Video režiim / pildistamise režiim: vajutage ja hoidke nuppu 

vajutatuna, et WiFi sisse või välja lülitada, pärast WiFi info saamist. 
Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna kujutise suumimiseks. 

Pange tähele! Vaikimisi on WiFi välja lülitatud. WiFi lülitatakse 

automaatselt välja siis, kui 30 sekundiga ühtki WiFi ühendust ei looda. 



 

 

Esituse režiim: nupu vajutusel saab menüüs ülespoole liikuda. 

4. Alla nupp. Video režiim / pildistamise režiim: vajutage ja hoidke nuppu 

vajutatuna kujutisest väljapoole suumimiseks. 
Esituse režiim: nupu vajutusel saab menüüs allapoole liikuda. 

5. Laadimise märgutuli. 
Töötamise märgutuli. 

Laadimise märgutuli vilgub punasena, kui seade parajasti laeb. 
Laadimise märgutuli süttib ja jääb punasena põlema siis, kui aku on 

täitunud. 

Töötamise märgutuli põleb püsivalt sinisena, kui seade on sisse 

lülitatud. Töötamise märgutuli vilgub sinisena, kui tehakse pilti või 

salvestatakse videot. 

6. Ekraan  

7. Lääts  

8. Mikrofon  

9. Kõlar  

10. Mälukaardi pesa 

 (microSD/TransFlash) 

Sisestage mälukaardipesasse mälukaart. 

11. USB pistikupesa 

 (Micro USB) 

USB port on seadme ühendamiseks arvutiga (andmete ülekandmiseks 

või laadimiseks). 

Pange tähele! Enne laadimist tuleb kaamera välja lülitada.  

Andmete ülekandmiseks tuleb kaamera sisse lülitada. 
12. USB juhe 

13. HDMI sisend 

 (Micro HDMI) 

Teleri ühendamiseks kaameraga HDMI sisendi kaudu, HDMI kaabli 

abil. 

14. Patareiõõnsus Avage patareikate. Sisestage patareid seadme patareiõõnsusse. 

Sulgege patareikate. 

 

Kokkupanek (joonis B.). 

Monteerige seadme osad kokku vastavalt joonisele. 

 

Rakenduse allalaadimine ja paigaldamine 

Rakendus nimega Nedis 4K CAM võimaldab kaamerat juhtida nutitelefonist või tahvelarvutist. 

Laadige see rakendus alla ja paigaldage nutiseadme rakendustepoest. Leiate rakenduse 

otsingusõnaga Nedis 4K CAM. 

Lülitage kaamera sisse. Leidke soovitud kaamerarežiim. Lülitage kaamera WiFi sisse. 

Valige nutitelefoni ekraanilt seade, mis kannab nime“ACAM40BK”. Kui küsitakse, sisestage salasõna 

“12345678”. Pange rakendus nutiseadmes tööle. Lülitage kaamera WiFi välja. 

 

Ohutus 

Seadme remonti ei tohi teostada ega seadme korpust avada ükski volitamata isik. Pöörduge 

parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

Eemaldage seade toiteallikast kohe, kui avastate mingi seadmerikke. 

Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka tulevikus 

lugemiseks. 

Seadet tuleb kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul otstarbel, kui juhendis 

osutatul. 

Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme parandamiseks 

tuleb pöörduda tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse. 

Ärge jätke seadet vee või niiskuse kätte. 

 

 



 

 

Puhastamine ja hooldus. 

Hoiatus: ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. 

Seadme sisemust ei ole vaja puhastada. 

Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. 

Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme, niiske lapiga. 


