
 

 

 METSAKAAMERA 

 WCAM06GN 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

 

Metsakaamera fotografeerib ja salvestab videot, kui kaamera liikumisandur tuvastab liikumise. 

 

 

  



 

 

SEADME OSAD (JOONIS A) 

1. Ekraan  

2. Sisselülitusnupp 

Navigeerimisnupp 

Vajutage nuppu ja hoidke 3 sekundi vältel vajutatuna, seadme 

sisselülitamiseks ja töörežiimile sisenemiseks. Vajutage nuppu ja hoidke 

5 sekundi vältel vajutatuna, seadme välja lülitamiseks. 

Liikumisandur vilgub 5 korral, mis on ajapuhvriks enne seda, kui seade 
alustab automaatselt pildistamist või filmimist. 

Menüürežiim: vajutage nuppu menüüde vahel ringi liikumiseks. 

Nupu korduvate vajutustega saab valida režiimi järgnevalt:  

pildistamine / video salvestamine / pildistamine + videosalvestus. 

3. Menüünupp 

OK nupp 

 

 

Vajutage nupule, et lülitada seade testrežiimile või liikuda 

peamenüüsse. 

Teistkordse vajutusega samale nupule saab siseneda seadistuste 

menüüsse. 

Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundi vältel vajutatuna, et naasta 

testrežiimile või peamenüüsse. 

Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundi vältel vajutatuna, et naasta 

automaatsele töörežiimile. 
OK nupule vajutatakse tehtud valikute kinnitamiseks. 

4. Infrapuna-LED 

valgustus 

Infrapunavalgustus võimaldab teha pilti ja salvestada videot pimeduses. 

5. Liikumisanduri 

indikaator 

Indikaator süttib, kui seade tuvastab liikumise. 

6. Infrapuna-andur Infrapuna-andur tuvastab liikumise. 

7. Lääts Läätse kaudu toimub pildistamine ja video salvestamine. 

8. Patareiõõnsus Sisestage patareid seadme patareiõõnsusse. Kindlustage, et patareid 
asetatakse õõnsusse vastavalt +/- polaarsuse märgistusele. 

9. Alalisvoolu sisend 

(5V) 

USB pistikupesa 

Ühendage juhe seadme liitmikku ja teine pistik elektrikontakti. 

Kasutage USB porti selleks, et ühendada seadet arvutiga (andmete 

ülekandmiseks või laadimiseks). 

10. Mälukaardi pesa 

 (microSD/TransFlash) 

Sisestage mälukaardipesasse mälukaart. 

11. Kruviaugud  

 

EKRAAN (JOONIS B) 

12. Kujutise suurus ja kaadrite sagedus 13. Pildistamine / video salvestamine / 
pildistamine + videosalvestus. 

14. Patarei jääklaetuse aste 15. Kuupäev 

16. Kellaaeg 17. Mälukaardil allesolev vaba mälumaht 

18. Fotode ja videote arv mälukaardil  

 

KASUTAMINE 

Avage seadme tagakülje kate, et sisestada mälukaart ja patareid. Vajutage ja hoidke sisselülitamise / 

navigeerimise nuppu 3 sekundi vältel vajutatuna. Seade läheb automaatsele PIR (liikumise 

tuvastamise) töörežiimile pärast seda, kui indikaator on 5 korda vilkunud. 

Vajutage testrežiimile sisenemiseks nupule OK. 

Vajutage sisselülitamise / navigeerimise nupule, et valida seadistustest pildistamise, video või 

pildistamise + video režiim.  

Vajutage uuesti sisselülitamise / navigeerimise nuppu videosalvestamise peatamiseks. 

Vajutades nupule OK, sisenege seadistuste menüüsse. 



 

 

Vajutades ja hoides nuppu OK vajutatuna 3 sekundit, saab naasta testrežiimi pealiidesesse pärast 

kõigi seadistuste tegemist. 

Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundi vältel vajutatuna, et siseneda PIR automaatsele töörežiimile. LED 

märgutuli vilgub 5 korda, enne kui ekraan kustub. 

 Vajutage sisselülitamise / navigeerimise nuppu ja hoidke 5 sekundi vältel vajutatuna, seadme välja 

lülitamiseks. 

 

KASUTAJALIIDES 

PEAMENÜÜ 

Fotodele nime andmine 

(valikuline) 

Avab seadistuste menüü 

Fotorežiim Vajutage sisselülitamise / navigeerimise 

nuppu, et valida kustutamise laad:  

kustutada 1 fail/ kustutada 2 või rohkem faile 

/ vormindada SD kaart 

Sisselülitamise / navigeerimise nupu uue vajutusega valige 
jah või ei (Yes / No). 

Vajutage nupule OK tehtud valikute kinnitamiseks. 

Pange tähele! Kui valitakse kõigi failide kustutamine, 

naaseb seade automaatselt testrežiimile. 

Video režiim 

Foto + video režiim Eelmisele lehele naasmine. 

 

SEADISTUSTE MENÜÜ 

Foto: 
Avab fotode seadistuste menüü 

Helisignaal (piiks): 
Lülitab helisignaali sisse või välja. 

Video: 

Avab video seadistuste menüü 

Passiiv-infrapunaanduri tundlikkus: 

Seadistage PIR tundlikkus: kõrge / 

keskmine / madal 

(high/medium/low). 

Taimer: 

Seadistage algusaeg ja lõpuaeg 

salvestamistele. 

Kuupäev / kellaaeg: 

Seadistage kuupäev ja kellaaeg 

Kiirendatud video e. time-lapse: 
Seadistage video jaoks intervall. 

Salasõna 
Võimaldage või keelake kaitsmine 

salasõnaga. 

Viivitus (delay): 

Seadistage ajaintervall 

käivitatavatele 

videosalvestamistele: 1 sek.– 24 h 

Alglülitus e. reset: 

Seadme tehaseseadistuste 

taastamine. 

Fotomärk: võimaldage või keelake 

fotomärgi lisamine: akutase, 

kuufaas, temperatuur, 

kuupäev/kellaaeg, kaamera ID 

Väljumine: 

Eelmisele lehele naasmine. 



 

 

SD tsükkel: SD-kaardil 
võimaldatakse mälumahu täitumise 

korral jätkata salvestamist, 

kustutades selleks vanimad mälus 

olevad fotod ja videod. 

 

 

FOTO SEADISTUSTE MENÜÜ 

Foto resolutsioon: 

2 MP (± 1500 fotot GB kohta) / 5 

MP (± 500 fotot GB kohta) / 

8 MP (± 300 fotot GB kohta) 

Väljumine: 

Eelmisele lehele naasmine. 

Fotosööstu režiim: 

1 klõpsuga tehakse kuni 7 fotot 

järjest. 

 

 

 

VIDEO SEADISTUSTE MENÜÜ 

Video resolutsioon: 

720 p (± 9 minutit GB) / VGA (± 21 

minutit GB) / 320x240 (± 50 

minutit GB) 

Sagedus: 

50 Hz / 60 Hz 

Video pikkus: 

5-60 sekundit 

Video heli: 

Salvestatava video heli salvestamist 

saab sisse või välja lülitada. 

Video kaadrisagedus: 

15 kaadrit s. / 30 kaadrit s. 

Väljumine: 

Eelmisele lehele naasmine. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Toite vool 5-6 V vahelduvvool 

Aku tüüp AA patareid (leelis/nikkelmetallhüdriid), 4 tk 

Passiiv-infrapunasensori tuvastusulatus 12 m, 100° 

Pildiandur 1.3 MP CMOS 

Käivitusaeg 0.8 - 1 sekundit 

Vaatenurk 49° 

Mälu laiendatav microSD, ≤ 32 GB 

Veekindlusklass IP54 

Ümbritsev töötemperatuur -20 ~ 60 °C 

Ümbritsev niiskustase 5% ~ 90% 

Mõõtmed 100 x 70 x 51 mm 

Kaal 170 g 

  

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. 

 

PATAREIDE OHUTUSNÕUDED 

Kasutage seadmes vaid ettenähtud patareisid. 

Vanu ja uusi patareisid seadmes samaaegselt kasutada ei tohi. 

Samaaegselt ei tohi seadmes kasutada erinevat tüüpi ja eri tootjate patareisid. 

Patareide sisestamisel tuleb jälgida, et need pandaks seadmesse õiget pidi. 

Ärge lühistage patareide klemme, ärge avage patareisid. 

Patareid ei või saada märjaks. 

Patareid ei või asuda liiga kõrge temperatuuri mõjualas. 

Kui patareid on täiesti tühjenenud, siis võivad need lekkima hakata. Kahjustuste vältimiseks raadiole 

tuleb patareid seadmest eemaldada, kui seadet kaua ei kasutada. 

Patareivedeliku sattumisel nahale või riietele tuleb saastunud kohad kiiresti rohke veega loputada. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 

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. 


