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Yleiskatsaus 

StreetVision SV1 on digitaalinen HD -videokamera, joka toimii 

niin tavallisena videokamerana kuin erinomaisena autokamerana. 

Kameralla voidaan kuvata korkealaatuista FullHD -videokuvaa 

(1920x1080p) ja ottaa valokuvia 12 megapikselin tarkkuudella 

(interpoloituna). HDMI -kaapelilla videoita voidaan katsoa 

korkealaatuisina HD -televisiosta.  
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Ominaisuudet 

◎ 120° laajakulmaobjektiivi  

◎ 1920x1080p FullHD resoluutio 

◎ H.264 pakkausmuoto 

◎ 3Mp kenno 

◎ 4x digitaalinen zoom, tarkennus: 12cm - ääretön  

◎ 2.7" LCD -näyttö 

◎ Tukee korkealaatuista HDMI -videon siirtoa 

◎ Videokuvauksessa valittavissa 3 videokokoa 

◎ 30/60 kuvaa sekunnissa (fps)  

◎ Varustettu erityisesti autoihin suunnitellulla    

imukuppikiinnikkeellä 

◎ Tehokas tiedoston suojaus myös kuvauksen aikana, suojaa 

videoita virran loppumiselta, laitevialta yms. 

◎ Jatkuva kuvaus tallentaa kaikki tapahtumat 

◎ Tupakansytyttimeen liitettävä autolaturi mahdollistaa 

kuvauksen ajon aikana 

◎ Automaattinen kuvaus moottorin käynnistyessä 

◎ Automaattinen videon nauhoituksen kiertoaika. Voidaan 

asettaa erikseen jokaiselle tiedostolle. 
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◎ Katso videoita samalla kun kuvaus on käynnissä.  

◎ Edistynyt ajan ja päivämäärän näyttö, ei tarvitse asettaa 

uudelleen käynnistyksen yhteydessä 

◎ Aseta haluttu kuvausaika: kuvaus pysähtyy kun aika on 

kulunut 

◎ Lataus USB -kaapelilla 

◎ Max. mikroSD muistikortti 32GB (kortti ei sisälly 

pakkaukseen)  
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Rakenne 

 

1) USB -portti 2) AV -portti 3) ----      

4) Virtapainike 5) MENU -painike 6) Objektiivi             

7) Kaiutin 8) Muistikorttipaikka 9) "Ylös" -painike       

10) "Alas" -painike 11) REC / OK -painike 12) MODE -painike     

13) HDMI -portti      14) Tehdasasetus painike 

 

Päätoiminnot 

Virtapainike ON/OFF 

MENU -painike Menuvalikko 

MODE -painike Vaihda kuvaustilaa 
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REC -painike Käynnistys/ tauko 

"Ylös" -painike Ylös/zoomaus 

"Alas" -painike Alas/ zoomaus 

 

Käyttö  

◣  Käynnistys / Sammutus: 

Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta ,  

punainen merkkivalo palaa; 

Sammuta kamera painamalla virtapainiketta   

sininen merkkivalo sammuu. 

 

Huomio: Akun loppuessa näytetään varoituskuvake ennen kuin 

kamera sammuu.  

 

◣  Akun lataus: 

Akun lataus voidaan suorittaa 3 tavalla: 

1. Käyttämällä verkkosovitinta akun lataukseen (Ei mukana) 

2. Yhdistämällä kamera tietokoneeseen USB -kaapelilla 
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3. Käyttämällä autolaturia 

Sininen merkkivalo palaa latauksen ollessa käynnissä; akun 

lataus täyteen kestää n. 180 minuuttia. Punainen merkkivalo 

sammuu, kun akku on ladattu. 

◣  Muistikortin asettaminen: 

Aseta mikroSD -muistikortti muistikorttipaikkaan; paina 

kevyesti kunnes kuulet naksahduksen.  

Muistikortin poistaminen: Paina muistikorttia kevyesti kerran, 

jolloin se ponnahtaa ylös.  

◣  G -sensorin toiminta: 

Valitse Off/ High/ Middle/ Low – Kolaritilanteessa video lukittuu 

valitsemallasi herkkyysasetuksella. 

◣  Kuvaustilan vaihtaminen:  

Vaihda videokuvaus-, valokuvaus- ja toistotilan välillä 

painamalla MODE-painiketta.  

◣  Asetusvalikko: 

Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU -painiketta ensin 

kerran ja tämän jälkeen uudestaan valitaksesi "System Setting" 

vaihtoehto. Näytön taustaväri vaihtuu siniseksi.  
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Format (alustus): Alustaa muistikortin (Tämä toiminto poistaa 

kaikki lukitsemattomat tiedostot). 

Language setting (valikkokieli): Englanti, saksa, ranska, 

espanja, italia, portugali, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, 

japani, venäjä.  

Reset System settings (palauta tehdasasetukset): Peruuta/suorita 

Frequency (taajuus): 50 Hz/60Hz (Suomi 50Hz) 

Date setup (Päivämäärän asetus): Aseta päivämäärä/ aika 

◣  Videokuvaus: 

Aloita ja lopeta kuvaus painamalla OK -painiketta. 

Kuvauksen aikana aktivoi päivä-/yökuvaustila painamalla 

MODE -painiketta. 

◣  Videoasetukset: 

Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU -painiketta. 

Videoresoluutio:1080FullHD/ 720p(60/30fps)/ WVGA/ VGA 

Päälle nauhoitus aika (Loop recording): Pois/3min/5min/10min 

Äänen nauhoitus (Record Audio): Päälle/ pois 

Ajan nauhoitus (Date Stamp): Päälle/ pois 

Liikkeen tunnistus (Motion Detection): Päälle/ pois 
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Automaattinen sammutus: Pois/1min/3min 

Näppäinäänet: Päälle/ pois 

◣  Valokuvaus: 

Ota kuva painamalla OK -painiketta.  

Valokuvausasetukset: 

Siirry asetusvalikkoon painamalla MENU -painiketta. 

Ajastin: Single (kerta) / 2sec / 5sec / 10sec. 

Kuvaresoluutio: 12M, 10M, 8M ja 5M (interpoloituna). 

◣  Tiedostojen hallinta: 

Siirry tiedostojen hallintatilaan painamalla MODE -painiketta.  

Tiedostoja on 2 eri tyyppiä: Video- ja kuvatiedostot.  

Uusimmat tiedostot näytetään LCD -näytöllä.  

Esimerkiksi: Jos viimeisin suoritettu toiminto oli valokuvaus, 

kuva näytetään näytöllä.  

◣  Videoiden toisto: 

Valitse haluttu tiedosto ylös/alas -painikkeilla. 

Aloita/lopeta toisto painamalla OK -painiketta, voit säätää äänen 

voimakkuutta ylös/alas -painikkeilla toiston ollessa käynnissä.  

Kelaa taaksepäin alas -painikkeella. Pysäytä OK -painikkeella.  
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◣  Kuvien toisto: 

Valitse haluttu tiedosto ylös/alas -painikkeilla. 

Toiston asetukset: 

Toistotilassa siirry asetusvalikkoon painamalla Menu-painiketta  

1. Delete (Poista): Valitse haluttu toiminto painamalla OK 

-painiketta: Single (yksittäinen) / All (kaikki) / Select delete File 

(valitse poistettava tiedosto) 

2. Protect file (Lukitse tiedosto): Valitse lukittava tiedosto tai 

poista lukitus 

3. Slide play (Diaesitys): Valitse 2s / 5s / 8s toisto 

◣  Yhdistä tietokoneeseen: 

Kuvien ja videoiden lataus: 

Kun kamera on yhdistetty tietokoneeseen, sininen merkkivalo 

palaa ja näyttö muuttuu siniseksi.  

Tietokone havaitsee automaattisesti mikroSD -asema.  

Järjestelmävaatimukset: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8,  

MAC OS 10.3.6 tai uudempi. 

USB -kaapelin irrottaminen sammuttaa kameran.  

Huomaa: Jos laite lakkaa toimimasta käytön aikana, paina 

resetointipainiketta ja käynnistä uudelleen.  
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Tekniset tiedot    

 

LCD -näyttö 2.7”/6.8 cm LTPS 

Objektiivi 120°laajakulmaobjektiivi 

Valikkokieli Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, 

perinteinen kiina, yksinkertaistettu 

kiina, japani, venäjä  

Videoresoluutio 1080FHD/ 720p(60fps)/720(30fps)/ 

WVGA/ VGA 

Videon tiedostomuoto MOV, H.264 pakkausmuoto 

Kuvakoko 4032x3024\3648x2736\3264x2448\ 

2592x1944\2048x1536\1920x1080\ 

1280x960\640x480 

Kuvan tiedostomuoto JPG 

Ulkoinen muisti mikroSD (ei sisälly pakkaukseen) 

Mikrofoni/ kaiutin Kyllä 

Kuvan otto Yksittäinen / 2s / 5s / 10s välein 

TV -järjestelmä PAL/NTSC 

Taajuus 50HZ/60HZ 
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USB -portti USB2.0 

Virtalähde 5V 220MA 

Akku Ladattava litiumakku 

 

◣  Tarvikkeet: 

• USB -kaapeli  • Imukuppikiinnike  

• Autolaturi   • Käyttöohje 

 

Maahantuoja 

Neoport Oy 

www.neoport.fi  info@neoport.fi 

Käyttöohjeet / Bruksanvisning: www.neoport.fi/easypix 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Easypix vakuuttaa, että tuote StreetVision SV1 täyttää kaikki direktiivin 

1999/5/EC vaatimukset. Vaatimustenmukaisuustodistuksen voit ladata tästä: 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sv1.pdf  

Lisätietoja www.easypix.eu. 

 

                  

http://www.easypix.eu/

