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Ulkoasu ja painikkeet 

 

 

 

Näppäin/I
lmaisin 

Toiminto 

Virta 
päälle/poi
s päältä 

Kääntää kameran virran päälle ja pois päältä. 
Avattaessa valikon vaihtaa normaalin (tehon 
parametrit ja kuvan, videon toisto) ja 
asetusvalikon välillä. 

Suljin 

Videokuvaustilassa, käytetään videokuvauksen 
käynnistämiseen/keskeyttämiseen. 
Valokuvaustilassa, käytetään sulkimena. 
Toistotilassa, käytetään videon toistamiseen. 
Valikossa käytettäessä vahvistaa valinnan. 

Ylös-painike 

Digitaalinen zoomaus (valokuva/videokuva), 
valikkovalinta (valikon avaamisen jälkeen), 
keskeytys, toiston jatkaminen (toistettaessa ja 
taltioitaessa videokuvaa toistotilassa). 

OK-painik
e 

Avaa/poistu valikosta. Keskeytä toisto 
(toistettaessa videokuvaa). 

Alas-paini
ke 

Digitaalinen loitonnus (valokuvaus-/videotila); 
valikkovalinnat (kun valikko on avattu). 

Tilavalitsin 
Vaihtaa valokuvaus-, videokuvaus- ja toistotilan 
välillä. 

Toiminnan
ilmaisin 

Ylempi ilmaisee 
latauksen.  

Virtatilassa se loistaa 
jatkuvasti, kun laturi on 
yhdistetty lataamiseksi.  

Alempi ilmaisee 
toiminnan. 

Se vilkkuu kuvauksen 
aikana ja loistaa jatkuvasti, 
kun se on yhdistetty 
tietokoneen siirrettävään 
asemaan.  

  

Aloita käyttö 

1. Lataa sisäänrakennettu litiumakku 

 

Virran ollessa käännettynä pois päältä, kun kamera on yhdistetty 
tietokoneeseen, lataus alkaa. Tällöin laturin merkkivalo loistaa ja 
sammuu vasta, kun akku on ladattu täyteen. Akun lataaminen 
täyteen kestää yleensä 2-4 tuntia. 

2. Muistikortin käyttö 

1. Työnnä FT-kortti muistikorttipaikkaan siihen kaiverretun ohjeen 
mukaisesti. 

2. Ota kortti pois työntämällä sitä varovasti sisäänpäin, jolloin kortti 
ponnahtaa ulos. 

 

 

Huomio: UHS (ultra highspeed) -kortit eivät toimi, koska ne 

eivät ole 100 % taaksepäin yhteensopivia 

Huomaa: Kamerassa ei ole sisäänrakennettua muistia, joten 
muistikortti on välttämätön. 
 

3. Virta päälle/pois päältä: 

3.1 Virran kääntäminen päälle: Käännä virta päälle painamalla 
POWER -painiketta 3 sekunnin ajan. Tällöin näyttö 
käynnistyy ja kamera siirtyy käynnistystilaan. 

 

 
3.2 Virran kääntäminen pois päältä: Kameran ollessa 

valmiustilassa, POWER -painikkeen painallus kääntää 
kameran virran pois päältä. 
Automaattinen virrankatkaisu: Valmiustilassa kameran virta 
katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. 
Järjestelmän oletusasetus on, että virta katkaistaan 
automaattisesti 5 minuutin kuluttua; 

3.3 Virran katkeaminen akun tyhjennyttyä: Mikäli akun virta on 
vähissä, LCD-näytölle ilmestyy kuvake “  ”. Lataa akku 
ajoissa. Kun kuvake muuttuu punaiseksi ja vilkkuu, kameran 
virta kääntyy automaattisesti pois päältä.  

4. Toimintotilan vaihtaminen 

Kamera on varustettu kolmella tilalla, jotka ovat: valokuvaus-, 
videokuvaus- ja toistotila. Kun kameran virta on päällä, tilaa 
voidaan vaihtaa TILA-kytkimellä. 

Valokuvaustila: Ota valokuvia. 
Videokuvaustila: Videotaltiointi (5 
min, 3 min ja 1 min). 
Toistotila: Kuva- ja 
videotiedostojen toisto. 

 

English Finnish 

Mode switch Tilavalitsin 

Picture taking Valokuvaus 

Video recording Videokuvaus 

Playback Toisto 

5. Ilmaisimet 

Toiminnan 

ilmaisin: 

Kameran ollessa toiminnassa (esim. 

videokuvaa taltioidessa, kuvattaessa tai 

näytön automaattisen aikakatkaisun 

yhteydessä), toiminnan ilmaiseva 

merkkivalo loistaa. 

Laturin 

merkkivalo: 

Loistava valo, muistuttaa siitä, että 

kameraa ladataan. 

6. Videokuvaustila 

(Videokuvausjakson enimmäispituus on 29 minuuttia) 
Painettaessa Tila -kytkin videotilaan, napsauta suljinta 
esikatselutilassa aloittaaksesi videokuvauksen, keskeytä 
videokuvaus napsauttamalla uudelleen. Videokuvaus 
keskeytyy myös automaattisesti, mikäli muistikortilla ei ole 
tilaa tai mikäli akun virta on vähissä:  

1 00:00:01: ajan mittaus, ilmaisee, että taltioimisaikaa on 

jäljellä 1 sekunti (1 sekunti taltioitu taltioinnin aikana). 

2 : tilakuvake: ilmaisee, että käytössä oleva tila on 

videokuvaustila. 

3 : Videokuvauksen aikakuvake: ilmaisee, että nykyisen 

luupin videotallennusaika on 3 minuuttia. 

4 : kuvakoko: ilmaisee kuvakoon olevan 720P. 

5 : näyttää asennetun muistikortin. 

6 : digitaalisen zoomauksen suurennus: paina ylös ja alas 

-painikkeita valitaksesi suurennoksen 1x-4x. 

7 : akkukuvake: ilmaisee akun virtatason. 

8 : valkotasapainon kuvake: ilmaisee automaattisen 

valkotasapainotilan. 

9  ：mittauskuvake: ilmaisee panorointiperspektiivin 

mittauksen. 

 
Videovalikon asetus 
Videotilassa, paina OK -painiketta avataksesi valikon ja paina sitten 
Ylös ja Alas -painikkeita valitaksesi valikon. Valikkoa valittaessa 
valitun kohteen tausta korostetaan. Paina Suljin-painiketta 
siirtyäksesi alavalikkoon. Alavalikossa, tee valinta Ylös ja Alas 
-painikkeilla, paina Suljin vahvistaaksesi ja palataksesi 
päävalikkoon. Päävalikossa, paina OK -painiketta poistuaksesi 
valikosta.  

Virta 

päälle/poi

s päältä Suljin 

Latauksenilmaisin 

Toiminnanilmaisin 

Ylös-painike 

OK-painike 

Alas-painike 

LCD TFT 

 

Tilavalitsin: 

-Valokuva  

-Video 

-Toisto  

Linssi 

USB-kaape

li 



        ACT-1301 MK2  Pikakäynnistysopas 

FIN 2  

 

▲ Videovalikko 

7. Valokuvaustila: 

Aseta tilakytkin valokuvaustilaan. Paina Suljinta kerran 
otetun kuvan esikatselutilassa: 

1 9999: Laskin: laskee otettujen kuvien lukumäärän. 

2 : tilakuvake: ilmaisee käytössä 

olevan kuvaustilan. 

3 : kuvakoko: napsauta tätä 

kuvaketta valitaksesi kuvakoon 

1M/3M/5M. 

4 : näyttää asennetun muistikortin.  

5 : digitaalisen zoomauksen suurennus: paina ylös ja 

alas -painikkeita valitaksesi suurennoksen 1x-4x. 

6 : akkukuvake: ilmaisee akun virtatason. 

7 : Ajastinkuvake: näyttää, että ajastintilaksi on asetettu 10 

sekuntia. 

8 : valkotasapainon kuvake: ilmaisee automaattisen 

valkotasapainotilan. 

9 : mittauskuvake: ilmaisee panorointiperspektiivin 

mittauksen. 

 

8. Toistotila: 

8.1 Virran päälle kääntämisen jälkeen, paina Tila -kytkin 
takaisin Toisto -tilaan: 

 

1.  : tilakuvake: ilmaisee käytössä 

olevan toistotilan. 

2. : Ilmaisee, että kyseisessä 

kansiossa on yksi tiedosto. 

3. : ilmaisee, että kyseinen kansio 

on lukittu. 

4. : ilmaisee, että kyseinen tiedosto on videotiedosto. 

 

8.2 Videokuvan toisto: 

 

 

Toiston aikana, paina Suljin -painiketta käynnistääksesi toiston, 
Ylös -painiketta keskeyttääksesi toiston ja Suljin -painiketta 
lopettaaksesi toiston. 

 

8.3 Tiedoston poistaminen: 

 
1) Valittuasi poistettavan tiedoston, avaa valikko, ja valitse "Delete" 

käyttämällä Ylös- ja Alas -painikkeita. 

 

 
2) Paina Suljin -painiketta suorittaaksesi valinnan, ja valittuasi 

"One", vahvista valinta painamalla Suljin -painiketta. "All" 
tarkoittaa, että kaikki tiedostot poistetaan.  

 

 

 

3) Valittuasi "Yes", paina Suljin-painiketta poistaaksesi tiedoston. 
Kun tiedosto on poistettu, paina OK -painiketta poistuaksesi 
valikosta.  

 

Varoitus 

• Sisällä on litiumakku! 

• Älä yritä avata tuotetta! 

• Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, 

suoralle auringonpaisteelle! 
 

 

 

HUOMIO! 

 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS 

DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot 

sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 

vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois 

heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä 

asianmukaisesti. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla 

rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen 

mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. 

 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan 

keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot 

kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin 

tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi 

tekniseltä osastolta. 

 

 

Maahantuoja/Importer: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Stavneagervej 22 

DK-8250 Egaa 

Tanska/Denmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

