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Brug første gang

1) Åben kameraet ved at bruge hængslerne.
2) Sikre dig at kameraet er altid er slukket “OFF”, når du skifter batterier eller SD kort
3) Isæt 8 x AA/1,5V batterier Husk at kontrollere at Plus og minus vender rigtigt!!
4) Isæt et ulåst SD kort
5) Flyt ON/OFF knappen til “SET up“ positionen. Skærmen viser instillinger og real time billeder.

• Kamera symbol
• 5MP
• Batteri symbol
• SD Memory Card Symbol
• [00034/00965]

Enkelt billede optagelser 
Opløsning 5 MP
Batteri staus
SD kort er isat
Gemte billeder / ledig kapacitet

Setup

For at kunne ændre i indstillingerne, skift til (“setup”) og tryk på menu knappen. En liste med forskellige 

menu faner fremkommer nu.

Kamera Indstillinger (CAM)

Kamera indstilling: vælg mellem foto eller video (photo eller video) ( ◀ , ▶ , ok)

Opløsning (Resolution): enten 3M eller 5M ( ◀ , ▶ , ok)

Antal billeder (Number of shots): Vælg mellem 1 til 3 billeder pr. bevægelse ( ◀ , ▶ , ok)

Video kvalitet (quality): vælg høj kvalitet(VGA 640x480 pixels) eller QVGA 320x240 pixels ( ◀ , ▶ , ok) 

Video længde (length): kan indstilels fra 5 op til 60 sekunder ( ◀ , ▶ , ok)

1) Tryk ◀ og ▶ for at vælge mellem fanerne ( CAM(kamera), PIR, SYS(system))
2) Tryk ▼ og ▲ for at vælge en menu inde under fanen
3) Tryk ◀ og ▶ for at ændre indstillingerne
4) Gem indstillingerne med “ok” knappen og forlad "setup" med “menu” knappen
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Bevægelses sensor indstillinger (PIR)

PIR sensitivitet: vælg mellem høj, normal, lav, fra (high, normal, low, off) ( ◀ , ▶ , ok) 

PIR Interval: vælg tid (5 sek til 60 min) hvor PIR sensoren skal være deaktiveret imellem hver optagelse

Time Interval: indstil tidsintervallet på kameraet. optager billeder i tidsrummet kameraet indstilles (5sek op til 8 timer) Sættes kamerat på “off”, vil kameraet 
optage billeder ved bevægelse
Timer: Kamera er i standby indstilling i det ønskede tidsrum. Uden for den indstillede tid, vil kameraet ikke optage billeder eller video og vil 
ikke reagere på bevægelse (det samme som for “timer interval” indstillingen). Kameraet fungerer kun i den ønskede periode.

System indstillinger (SYS)

Dato & Tid: Dato indstilles dd.mm.år, Tid indstilles efter 24 timers skalaen 

Time Stamp: Vælg om tid og dato skal vises på billeder, eller ikke

Kode (Password): Sikre dit kamera med kode, for at undgå misbrug. Kodeordet skal bruges hver gang kameraet tændes “on”. Fabrik 

kode er “0000”. Nedskriv og gem dit kodeord, uden kode kan kameraet ikke betjenes. 

Sprog (Language): Vælg mellem Tysk eller engelsk(German eller English) sprog.

Lyd og Bib (Sound / Beep): vælg “beep” lyd når du betjener kameraet eller “silent”, ingen lyd.

Overskriv funktion (Overwrite function): Kameraet kan overskrive gamle billeder med nye når SD kortet er fyldt. 

Formater (Format): Denne funktion sletter alle data på SD kortet.

Fabriksindstillinger (Default settings): denne funktion indstiller kameraet som da den blev leveret “factory defaults” med undtagelse af dato og tid.

Når du er færdig med at indstille kameraet, trykker du på „MENU“ for at returere til start menuen.

AFSPIL (Playback)

Tryk “ok” i setup indstillingen for at se seneste billeder. Tryk ▼ og ▲ for at vise alle billeder. Tryk “ok” igen for at komme tilbage til indstilling viduet. Videoer 
kan ikke vises. Billeder og videoer kan slettes ved at trykke på “menu” i afspil (playback) indstillingen og bekræftes med “ok”.

File navn: Billeder og videoer vil navngives uendelig, startende med IMG0001.jpg (billede) eller IMAG0001.avi (video) 

Test billede (shot): I setup indstillingen, tryk “ok” for at optage et billede manuelt.

Installation af Kameraet
Fixer kameraet til et træ, stolpe eller andet egnet sted. Den bedste afstand er 3-10 meter fra kameraer til objectet. For en sikkerheds skyld kan du fixere 

kameraer med en kabellås. (ikke inkluderet)

Peg Kameraet

1) Hæng kameraet op i en højde af 0,75 -  1 m., skrående en smule forover.
2) Tænd kameraet i “setup” indstilling og luk kameraet
3) Bevæg dig foran kameraet. Når det røde lys blinker kan du se hvor stort et område der er "dækket" af PIR sensoren
4) Det anbefales at tage adskillige billede for at teste positionen af kameraetog for at sikre at området du ønsker "dækket" virkelig er dækket af kameraet
5) Sluk nu kameraet

Start din overvågning

Tænd kameraet “ON”, efter 15-30 sekunder er kameraet klar
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Kamera kontrol
Muligheder for at kontrollere at kameraet har taget billeder:

1) Åben kameraet og gå til Setup indstillingen
2) Den nederste linie i start menuen viser det antal billeder der er taget og resterende lagerplads
3) Tryk OK for at se billederne
4) Alternativt, sluk kameraet og udskift SD kortet med et andet. Nu kan du se billederne på din PC eller TV.

Det anbefales at kontrollere batteri status også! Når batterier er slidte, er den første indikation underbelyste natbilleder. Er du i tvivl, udskift batterierne

Tips & Tricks

1. Memory card
Kameraet supporter SD kort op til 16 GB

2. Linse lyd
Et filter dækker linsen, den tillader farve billeder om dagen og sort/hvide billeder om natten. Når kameraet er slukket, hønger denne linese "løs". Det er ikke 
en fejl, så snart du tænder kameraet, "låses" den fast igen.

3. Vejr modstand
Selvom kameraet er vejrbestandig (Støv og vejrbestandig IP54), anbefaler vi at hænge sit kamera op i et beskyttet område, hvor kameraet ikke udsættes 
for direkte regn og sollys.

4. Bevægelses sensor  (PIR)
Sensoren reagere under specifike krav og indenfor en vis afstand. Generelt er detektions området lidt mindre end Kameraet's billede vinkel. Detektion af  
objecter afhænger i høj grad af temperaturer og andre omstændigheder såsom vegetation og reflekterende områder. Ideelle forhold, perfekt justerering og høj 
sesibilitets tillader kameraet at optage op til 20 meter. Et gennemsnit på 10 m anses for normalt. Adskillige test er nødvendig for at få det optimale ud af 
kameraet.

5. Lys forhold
Modlys er ikke optimalt for gode billeder. 
Vælg omhyggeligt placeringen af kameraet inden opsættelse, sæt ikke kameraet op pegende 
mod syd (direkte i solen) eller et fuldstændig skyggefuld område.

The CE marking complies with the European directives. You can download the respective EU declaration of conformity with following link:
 http://www.doerrfoto.de/info/EG-Konformitätserklärungen/
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