
Midland XTC280/285 seikluskaamera

Suur tänu, et Te XTC280/285 seikluskaamera kasuks otsustasite. Oleme uhked, et suudame 
Teile, kui seiklejale pakkuda ülimat seadet, millega Te oma seikluseid salvestada suudate. 
Koos kergesti käsitletava  ühenupukastusega, 140 kraadise objektiivi ja kahe 
salvestamisrežiimiga: standard (SD: 640x480) ja kõrge definitsiooniga (HD: 1280x720). Tänu 
kaasasoleva liitiumakule on võimalik kuni kolm tundi salvestada. Ühendage kaamera pärast 
salvestamist lihtsalt oma arvutiga selleks, et videoid laadida ning neid oma sõpradega 
vaadata. Nii lihtne see ongi! Nautige!

Pakend sisaldab:
›› Midland XTC280/285 seikluskaamera
›› USB-kaabel
›› 900mAh liitiumaku
›› Kaks kiivrikinnitust

XTC280/285 varustustunnused ja kasutuselemendid
Varustustunnused: 

HD tunnused SD tunnused

30 kaadrit sekundis 60 kaadrit sekundis

Lainurk 130° Lainurk 90°

16:9 pildiformaat 4:3 Bildformat

1920 x 
1080resolutsioon

1280 x 720 
pildiformaat

Salvestus MP4 
formaadis

Salvestus MP4 
formaadis
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Kiirjuhend
1. Avage patareilahter, paigaldage aku ning sulgege see taas.
2. Avage tagumine kummikate ning voltige see alla. Veenduge, et kaart oleks õigesti 
paigaldatud ning valige soovitud kvaliteet (SD: standard; 
HD: High Definition). Sulgege kate.
3. Lükake salvestusnupp REC ette ning salvestus algab 8 
sek. pärast.
4. Lükake salvestamisnupp REC tagasi, et salvestamine 
lõpetada.
5. Ühendage kaamera arvutiga, et salvestisi ülesse laadida.

XTC280/285 tasub teada

Patareid
1. Selleks, et akut sisestada, vajutage kaamera paremal küljel asuvat patareiklapi sulgurit 
ning lükake klapp ette.
2. Sisestage liitiumaku.
3. Seadke patarei klapp tagasi ning veenudge, et see oleks suletud.

Patarei olekunäit Tähendus

Helendab roheliselt Patarei on täis 

Helendab punaselt Patarei on pooleldi täis

Vilgub punaselt* Patarei on tühi

Tuli on kustunud Patarei on täiesti tühi



Tähtis: Kui patarei punane LED vilkuma hakkab, siis peatab kaamera salvestamise. 
Selleks, et edasi salvestada, peate Te esmalt patareid taas laadima.

microSD-kaart
1. Avage tagumine kummikate ning voltige see alla.
2. Paigaldage Micro-SD kaart õiget pidi (külgvaade).
3. Sulgege kate taas.
Tähelepanu: XTC280/285 toetab mälukaarte kuni 32 GB-ga.

Salvestamine
1. Lükake salvestamisnupp REC ette. Sellega lülitate kaamera sisse.
2. Patareinäidik lülitub punaselt rohelisele. SD-kaardinäidik helendab roheliselt. 
Salvestusnäidik hakkab peale 8 
sek. punaselt vilkuma. Sellega 
näidatakse, et kaamera salvestab 
nüüd videot.
3. Salvestamise lõpetamiseks lükake 
REC nuppu tagasi.
Palun pange tähele: Kaamera 
salvestab veel 3 sek. peale 
väljalülitamist.

SD-kaardi LED-staatus Tähendus

Roheline Saadaval on 1 GB või rohkem

Oranž Saadaval on 512 MB kuni 1 GB 

Punane Saadaval on vähem, kui 512 MB või microSD-
kaart puudub

Vilgub punaselt Kaarti ei saa lugeda

Vilgub roheliselt Kaart vormindati

Mälumaht HD reziimis Salvestusaeg

1 GB 11 minutit

2 GB 22 minutit

4 GB 45 minutit



Palun pange tähele: Kaamera jaotab video automaatselt 2 GB segmentidesse. 

Kaamerahoidik

Paigaldus kaherööpalisel süsteemil

XTC280/285’l on innovatiivne disain topeltrööpahoidikuga kaamera mõlemal poolel, mis 
lihtsustavad paigaldamist. Kaamera paigaldamiseks lükake see topeltrööpahoidikule kahe 
soonega nii, et see on kaamera tagaküljega joondatud. Hoidke kaamera objektiivi endast 
eemale suunatult, et see hoidikult eemaldada. Vajutage hoidiku vabastusriivile ning tõmmake 
hoidikut enda suunas. Topeltrööpahoidik võimaldab Teile mugavat paigaldamist kiivri- ja 
prillihoidikule. Sellega välditakse kaamera pidevat ümbermonteerimist.
Kaamera topeltrööpahoidikule monteerimiseks toimige järmiselt:
1. Mõelge esmalt selle üle, mida Te salvestada soovite ning, kas Te soovite kiivri- või 
prillihoidikut kasutada.
2. Peale paigaldamist täheldage palun, et kaamera on otse suunatud ning seega ei 
salvestata maad ja taevast.

Paigaldus kruvihoidikuga
XTC280/285 all leidub standartne kruvihoidik, et saaksite vajadusel oma kaamera kiivri 
rihmale või ratta lenkstangi külge kinnitada. Kaamera kinnitamiseks paigaldage hoidiku kruvi 
kaameraalusele ning keerake kaamera paremale. Kaamera kinnitamiseks lenkstangile või 
kiivri rihmale järgige palun järgnevaid samme:
1. Mõele esmalt mida Te salvestada soovite ning monteerige vastavalt.
2. Peale paigaldamist täheldage palun, et kaamera on otse suunatud ning seega ei 
salvestata maad ja taevast.

Ühilduvad süsteemid
XTC280/285’i saab nii Windows’i, kui ka MAC’iga kasutada.
Kaamera salvestab MP4-formaadis.

Videode alla laadimine

XTC280/285 ei vaja lisatarkvara, 
kuna see on Plug-and-play-seade. 
Enne, kui Te video alla laete, 
veenduge palun, et patareid oleksid 
laetud. Ühendage kaamera kaasas 
oleva USB-kaabliga USB-porti. 
Kaamera tuntakse automaatselt 
välise draivina ära. Te saate videoi 
vaid kaameralt arvutile laadida, mitte 
vastupidi. Teie videod salvestatakse kausta nimega „DCIM“ > “100Media”.

microSD-kaardi vormindamine

8 GB 90 minutit

16 GB 175 minutit

32 GB 350 minutit



microSD-kaarti on võimalik kaameras vormindada, millega saate Te kõik videod korraga 
kustutada. Palun järgige järgmisi samme:
1. Lülitage kaamera välja, lükates salvestusnupp REC välja positsiooni.
2. Vajutage ja hoidke all kaamera microSD kaardi vormindamise nuppu
3.   Lükake RECORD nupp salvestus asendisse hoides all vormindus nuppu
4.  Hoidke vormindamisnuppu nii kaua all, kuni mälukaardi näidik SD-kaardi jaoks roheliselt 
vilkuma hakkab.
5.  Lükake salvestusnupp REC taas tagasi.
6.  Kõlab kaks piiksu kui vormindamine oli edukas (ainult XTC280 puhul)
Palun pange tähele: Kaamera ei suuda mocroSD-kaarti vormindada, kui patareinäidik 
Teile vähest patareivõimsust näitab. Palun paigaldage enne vormindamist uued 
patareid kaamerasse.

Tõrkeotsing

Probleem Lahendus

Patareid

Kaamera ei lülitu sisse. Veenduge palun, et patarei on õige polaarsusega 
sisestatud.

Veenduge palun, et patareid on uued või, et aku 
on laetud.

Salvestamine

Kaamera ei salvesta. Veenduge, et lüliti on täitsa ette lükatud ning, kui 
salvestamis-LED ei põle, siis lülitage seade välja 
ning paigaldage palun uued patareid.

Kontrollige vaba mälu.

microSD-kaart

microSD-kaarti ei loeta. Veenduge, et microSD-kaart on õigesti 
paigaldatud.

Ühendage kaamera arvutiga, et vaba mälu 
kontrollida.

Tehke uus vormindus.

Video esitamine

Aeglane või hakitud video. Veenduge, et kaamera on seadmega ühendatud, 
millel on 2.0 USB- pesa.

Katkestage USB-ühendus teiste seadmetega, mida 
Te ei kasuta.

Kandke video enne selle vaatamist arvutisse üle.

Video allalaadimine

Aeglane andmeedastus. Veenduge, et kaamera on seadmega ühendatud, 
millel on 2.0 USB- pesa. Ühendage seade uuesti 
juhul, kui see versioonis 1.1 ära tuntakse.



Garantii

Garantiiga ei puudutata teisi rahvusvahellisi või Euroopa tarbijaõigusi.
Garantiiaeg, mis on 24 kuud algab ostu- või saatmiskuupäevast (osadel, millel on piiratud 
eluiga nagu näiteks akudel, laadijatel, kõrvaklappidel või antennidel on garantii 6 kuud).
See kehtib vaid selles riigis, milles toode on müüdud või pakutud ning tootja poolt müügiks 
ettenähtud on.
Defekti korral on vajalik seade (veakirjeldusega) originaalpakendis koos kehtiva ostukviitungi 
lepingupartneri või selle poolt autoriseeritud teeninduspartneri juurde saata. Kehtivad 
lepingupartneri seaduslikud reeglid ja aktuaalsed müügi- ning äritingimused.
Midland Europe Srl pakub kõigidele toodetele, mis kannavad ALAN, Albrecht ja MIDLAND 
kaubamärgi nimetust 24 kuulist garantiid ning üksikutele toodetele ka tootja poolset 
lisagarantiid.

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TEHNOTURG - T RAADIOSIDEKESKUS OÜ Kadaka tee 72A, TALLINN 12618  
 TEL. 6 518 040 ; www.tehnoturg.ee

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TEHNOTURG-T OÜ poolt tarbijale üleantud 
raadiosaatjate müügi-järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta. 

2. TEHNOTURG-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö kahe aasta jooksul peale 
üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest 
tekkinud rikked kohustub TEHNOTURG-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate 
vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate 
kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas. 

3. TEHNOTURG-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, 
mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel 
teostab TEHNOTURG-T Saatjate tasulist remonti. 

4. Tõrke ilmnemisel tuleb kasutajal pöörduda TEHNOTURG-T kontorisse Kadaka tee 72a, Tallinnas,kus 
tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga. 

5. Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest 
tulenevad õigused. 

Katkestage USB-ühendus teiste seadmetega, mida 
Te ei kasuta.

Arvuti ei tunne kaamerat ära. Veenduge arvutiga ühendamisel, et lüliti on täiesti 
ette lükatud.

Veenduge, et microSD-kaart on õigesti 
paigaltatud.

microSD-kaart on võib kahjustatud olla. 
Vormindage uuesti.

Heli

Ülemäärane tuulemüra. Katke mikrofoni avaus kleeplindiga.


