Virta-/tilanäppäin

Rollei Actioncam AC530

Kameraan kytketään virta päälle tai pois painamalla virta/tilanäppäintä noin 3-5 sekuntia.
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Kameran käyttötilaa vaihdetaan videokuvauksen, valokuvauksen ja
katselun välillä samasta näppäimestä lyhyillä painalluksilla.
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Langaton WiFi-käyttö
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Tuotteen yleiskatsaus
1. Linssi
2. OK / WiFi / Käyttömerkkivalo 2
3. Ylös
4. Alas
5. Virta / Tila
6. WiFi-merkkivalo
7. Käyttömerkkivalo 1
8. Mikrofoni
9. Mikro-USB-liitäntä
10. HDMI-liitäntä
11. SD-muistikorttipaikka
12. Kaiutin
13. Latausmerkkivalo
14. Käyttömerkkivalo 3
15. Näyttö

Tuotteen ominaisuudet
1. Videokuvaus 4K/2.7K/1080P/720P tarkkuudella
2. Valokuvaus 14 megapikselin tarkkuudella
3. Selkeä, iso näyttö
4. Langaton WiFi-yhteys
5. HDMI HD -ulostulo FPV-tilalla
6. Tuki enintään 64 gigatavun SD-muistikorteille
7. Tuki MOV-videoformaatille
8. Tuki kauko-ohjaukselle

Muistikortti
Käytä tunnettujen merkkien laadukkaita ja riittävän nopeita
microSD-muistikortteja. Alusta muistikortti ennen käyttöä
tietokoneella tai kameralla.

Akku
Akkulokerossa on lukituspainike, joka estää kannen aukenemisen
vahingossa. Avaa akkulokero painikkeesta, jolloin kansi liukuu
sivuun.
Asenna akku kameraan plus-, miinus- ja nuolimerkintöjen
mukaisesti. Paina lukituspainike LOCK-asentoon ennen käyttöä.
Akun latauksen määrän näkee kameran näytöltä.
Akkua voi ladata liittämällä kamera tietokoneeseen tai erilliseen
laturiin. Kameraa voi käyttää myös latauksen aikana laittamalla
valikosta ajoneuvotila (vehicle-mounted) päälle.
Kameraa voi ladata myös, kun se on pois päältä.

Asenna Rollei AC5/600 -sovellus älypuhelimeesi tai
tablettilaitteeseesi ennen langattoman WiFi-yhteyden
käyttämistä.
Kun olet kytkenyt kameran päälle, paina OK/WiFi-näppäintä kaksi
sekuntia kytkeäksesi WiFi-yhteyden päälle. WiFi-symboli näkyy
näytöllä, kun WiFi on päällä. Kamera käynnistyy uudelleen, kun
WiFi on päällä.
WiFi-kuvake muuttuu vihreäksi ja odottaa viisi sekuntia
käynnistymisen jälkeen. Se osoittaa, että WiFi-yhteys voidaan
muodostaa.
Avaa WiFi-yhteys matkapuhelimellasi etsimällä verkkolaitetta
AC530 käytettävissä olevista langattomista verkoista. Salasana on
1234567890.
Käynnistä Rollei AC5/600 -sovellus.

Kauko-ohjaus
Kytke kamera päälle ja mene Setting-valikkoon. Valitse “Remote
control Pair” ja paina OK-näppäintä. Kameran näytössä lukee
”Remote control Pair Start”.
Paina samaan aikaan mitä tahansa kaukosäätimen näppäintä, niin
sininen valo aloittaa vilkkumisen. Kameran näytölle ilmestyy “Pair”
ja noin 20 sekuntia myöhemmin “remote control Pair Success!”.
Yhteys on näin muodostettu onnistuneesti ja kamera palaa
normaalitilaan.

Videokuvaus
Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes
videokuvauksen symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.
Paina kameran päällä olevaa OK-näppäintä aloittaaksesi
kuvaamisen. Näytöllä videokuvake aloittaa vilkkumisen. Paina OKnäppäintä uudelleen lopettaaksesi kuvaamisen.

Valokuvaus
Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes
valokuvauksen symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.
Paina kameran päällä olevaa OK-näppäintä ottaaksesi valokuvan.

Sarjakuvaus (Burst mode)
Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes
sarjakuvauksen symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.
Paina kameran päällä olevaa OK-näppäintä ottaaksesi useita
valokuvia kerralla.

Videoiden ja kuvien katselu
Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes
valokuvien tai videoiden katselun symboli ilmestyy näytön
vasempaan yläkulmaan.
Selaa tiedostoja ylös- ja alasnäppäimillä. Katsele tiedostoa
painamalla OK-näppäintä. Tiedostoja voi katsella myös
sovelluksella WiFi-yhteyden avulla.

Muita huomioitavia asioita

Yhdenmukaisuus

Tämä kamera on herkkä elektroninen laite, joten älä anna sen
pudota. Kamera on suojattu vain ollessaan vedenpitävässä
lisäkuoressa.

Valmistaja vakuuttaa, että tuotteelle on tehty CE-merkintä
perusvaatimusten ja seuraavien CE-direktiivien asiaankuuluvien
säännösten mukaisesti: EMC-direktiivi 2014/30/EU, RoHS-direktiivi
2011/65/CE, RED-direktiivi 2014/53/EU, WEEE-direktiivi
2012/19/EC, LVD-direktiivi 2014/35/EU

Älä altista kameraa tai muistikorttia voimakkaille magneettikentille
tai sähkömoottoreille.
Älä altista kameraa korkeille lämpötiloille tai suoraan
auringonpaisteeseen.
Pidä kamera lasten ulottumattomissa.
Jos kamera jumittuu käytön aikana, irrota akku lokerostaan ja laita
uudestaan paikoilleen.

Tekniset tiedot
Kuvakenno: 1/2.3” CMOS 14 megapikseliä (4320 x 3240)
Linssi: f = 3.06 mm, F = 2.8, näkökenttä 166 °
Näyttö: 2” 960 x 240 TFT LCD
Fokus: Kiinteä
Valotus: Automaattinen, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO
1600, kompensointi: ± 2EV (0,33 EV) -2,0/-1,0/+ 0,0/+ 1,0/2,0
Valkotasapaino: Automaattinen, päivänvalo, varjo, keinovalo,
loistevalo, vedenalainen valo
Videomuoto: H.264
Videotarkkuus: 4K (3840x2160, 30 fps), 2.7K (2704x1520, 30 fps),
1080P (1920x1080 30/60 fps), 720P (1280x720, 30/60/120 fps)
Valokuvatarkkuus: 14M (4320x3240), 10M (4320x2430), 8M
(3840x2160), 5M (2592x1944), 2M (1920x1080)
Valokuvatilat: 3, 5, 10, 30 ja 60 sekunnin ajastinkuvaus; 3, 7, 15 ja
30 kuvan sarjakuvaus; Timelapse-kuvaus 3, 5, 10, 30 ja 60
sekunnin kuvavälein 5, 10, 15 ja 20 minuutin kuvausajalla
Muisti: Ei sisäistä muistia, tuki enintään 64 gigatavun SDHCmuistikorteille
Ääni: mikrofoni ja monokaiutin
Kuvanvakain: päälle/pois
Kauko-ohjaus: Kantama enintään kahdeksan metriä
Videoliitäntä: HDMI CEC-ohjauksella (1920x1080, 60 fps),
NTSC/PAL-komposiittivideo
USB-liitäntä: USB 2.0
Akku: Litium-Ion 1050 mAh
Paino (sisältäen akun): 78,5 g
Mitat (L x K x S): 61 x 42 x 23 mm (33 mm linssillä)
Yhteensopivuus: Windows XP SP 2 tai uudempi, Mac OS X 10.5.11
tai uudempi

Käytöstä poistaminen
Erottele erilaiset pakkausmateriaalit. Kartonki on kierrätettävä
pahvina tai paperina ja folio on lajiteltava metallina.
Tätä laitetta ei pidä hävittää tavallisena kotitalousjätteenä. Hävitä
käytöstä poistamasi laitteet ja akut kierrättämällä ne
asianmukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen
kierrätysjärjestelmän avulla.
Irrota akku ennen laitteen hävittämistä. Älä koskaan pura,
murskaa tai riko akkua tai aiheuta oikosulkua. Älä altista akkua
korkeille lämpötiloille. Jos akku vuotaa tai on paisunut, lopeta sen
käyttäminen.

