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Start - første gang

1) Åben kameraet vha. side låsene
2) Kontroller at kameraet altid er slukket (OFF) ved skift af batterier eller ved skift af SD kort
3) Isæt 12 x AA/1,5 V batterier (vær opmærksom på plus og minus)
4) Isæt et SD kort der er låst op (se på siden af SD kortet)
5) Flyt ON/OFF knappen til SETUP position. Skærmen viser indstillinger (settings)

• Camera symbol 
• 5M 
• Battery symbol

Enkelt billede opsætning 
Opløsning 5 MP (Mega Pixels)
Batteri status

• SD Memory Card Symbol SD kort isat
• [00034/00965] Billeder optaget/fri kapasitet

Kamera indstillinger (CAM)

Kamera Mode: vælg mellem foto eller video (  , , ok)
Opløsning: Vælg enten 3M eller 5M eller 8M (  , , ok)
Antal billeder: Vælg mellem 1, 2 eller 3 billeder pr. bevægelse (  , , ok)
Video kvalitet: vælg  VGA kvalitet (640x480 pixels) eller QVGA (320x240 pixels) (  , , ok) 
Video længde: Kan indstilles fra 1 op til 60 sekunder (  , , ok)

Bevægelses detektor indstillinger (PIR)

PIR følsomhed: Vælg mellem høj/normal/lav (high, normal, low) eller sluk sensoren (off) (  , , ok)
PIR Interval: Vælg tiden mellem 1 - 60 sekunder (1 sec to 60 min) hvor PIR sensoren er deaktiveret efter at kameraet har taget et billede / videooptagelse
Tids interval (Time Interval):  Sæt tidspunktet til det tidspunkt / interval du ønsker kameraet skal være aktiv. OFF kameraet er aktiv konstant  
(indenfor PIR interval indstillingerne) Timer: Kameraet er  i standby mode i den periode du indtaster. Udenfor den indtastede "aktiv" tid vil kameraet ikke 
reagere på bevægelse. Efter indtastning i denne undermenu vil kameraet kun være aktiv i indtastet tidsintervallet.

Setup

For at kunne ændre indstillinger, skift til "setup" og tryk på menu. En liste med forskellige menuer kommer frem.

1) Pres   og  for at vælge mellem fanerne (CAM, PIR, SYS)
2) Pres   og  for at vælge en menu under den valgte fane
3) Pres   og  for at ændre indstillingen på den undermenu du har markeret
4) Gem indstillingerne med “ok” knappen og forlad derefter undermenuen med “menu” knappen
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System indstillinger (SYS) 

Dato  og  tid (Date & Time): Dato skal indstilles med dd.mm/år (dd.mm.yyyy), Tiden skal  indstilles  i  24  timers format
Tids mærke (Time Stamp): Vælg om dato/tid skal vises på billeder eller ej
Blitz rækkevidde (Flash Range): Vælg mellem 6 elller 12 meter (forkert valg kan give forkert belysning i billedet)
Personlig kode (Password): Sikre dit kamera med kode (password), for at undgå misbrug.  Koden  skal  bruges   hvergang   kameraet   tændes   (“on”). Som standard er kameraet 
sat op med koden“0000”. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at kameraet kan ikke bruges uden den rigtige kode.
Sprog (Language): Vælg mellem Tysk eller engelsk
Lyd / Beep (Sound / Beep): Vælg mellem “beep” lyd på tastaturet eller lydløs “silent” indstilling
Overskriv funktion (Overwrite function): Kameraet må overskrive ældre billeder med nye billeder når SD kortet er fuld
Formatere (Format): Denne   funktion   sletter   alle   dat a   på   kortet
Fabriksindstillinger (Default settings):  Dette vil sætte alle indstillinger som fabriksindstillinger “factory defaults” bortset fra dato og tid
Når indstillingerne er indtastes, pres  „MENU“ for at returnere til start menuen

Afspil (Playback)

Tryk         i setup indstilling for at se de sidste optagne billeder. Tryk  og  for at se alle billeder. Tryk “menu” igen for at komme tilbage til indstillingsskærmen. Videoer kan ikke vises!
Enkelt billeder og videoer kan slettes ved at trykke “menu” i afspil menuen. Vælg slet “delete“ og bekræft med “ok”. 
Fil navn (File name): Billeder og videoer vil blive navngiver uendelig, startende med IMG0001.jpg (picture) eller IMAG0001.avi (video)
Opdateringer (Firmware upgrade): Hvis der er opdateringer, bør kameraet opdateres
Test billede (Test shot): Tryk på            i "setup mode" for at tage et test billede manuelt

Opsætning af kameraet (Installation of the Camera)

Fikser kameraet til et træ, pæl eller et andet brugbart objekt. Den bedste afstand til der hvor du vil tage billede/video er 3 - 10 meter. For at sikre kameraet yderligere, kan man

vælge at bruge et kabel med låsFor security reasons you may obtain cable lock optionally.

Peg kameraet korrekt (Directing the Camera)

1) Hæng kameraet op i ca 0,75 -  1 m højde, svagt hældende forover
2) Sæt kameraet i “setup” indstilling og luk "huset".
3) Bevæg dig foran kameraet ( minimum 1 meter væk). Når det røde lys blinker, er du i PIR sensorens zone og billede/video vil blive optaget
4) Det anbefales at man tester positionen ved at tage flere test billeder. Derved kan du se om der skal fjernes højt græs, grene etc.
5) Sluk kameraet

Start opvågning (Start surveillance)

Tænd kameraet “ON”, efter 15 - 30 sek. er kameraet klar

Kamera check (Camera Check Up)

Kontrol for at se om kameraet har taget billeder:
1) Åben kamera huset og vælg Setup indstilling
2) Den nederste line i skærmbilledet, viser det antal billeder taget og hvad der er tilbage af hukommelse
3) Tryk         for at se billederne
4) Alternativt, sluk kameraet og udskift SD kortet med et nyt. Isæt det udtagne SD kort i en PC eller TV for at se billederne.
Det anbefales at kontrollere batterierne også. Når "kraften" går ned i batterier, natbillederne vil belyses forkert. Er du i tvivl om kapasiteten af batterierne, bør du skifte dem

Tips & Tricks

1. SD kort (Memory card )
Vi anbefaler et 4GB SDHC kort, som kan indeholde ca. 4000 billeder. Kameraet understøtter op til 16GB.
2. Linse lyd (Lens rattle)
Et filter dækker linsen, denne tillader farve billeder om dagen og sort/hvid billeder om natten. Når der ikke er batterier isat, vil filtret ikke være fikseret som kan forsage lyd fra filtret, dette er ikke en 
fejl.
3. Vejr bestandig

Selvom kameraet er vejr bestandig, anbefaler vi at placerer kameraet i et beskyttet område hvor det ikke udsættes for direkte regn eller direkte sollys.
4. Bevægelses sensor (PIR Sensor)
Sensoren reagerer under specielle forhold og indenfor en vis afstand. Genelt er zonen hvor PIR virker, lidt mindre en linsens zone. Zonerne er meget afhængig af  temperatur og andre ting som 
vegetation og reflekterende områder. Ideelle forhold, perfekt justering og høj sensibilitet, tillader kameraet at tage billeder på over 20 meter. Et gennemsnit på ca. 10 meter anses for at være normalt. 
Adskillige tests er nødvendige for at finde den bedste position for kameraet.
5. Lys forhold
Overvej at modlys er ikke godt for at få gode billeder.
Overvej ikke at hænge kameraet pegende direkte mod syd. Det er heller ikke godt i fuldstændig skygge. Jagt-jakt.dk • Cypres Alle 47
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