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REKLAMASJONSRETT
I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet 
med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på 
produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom 
bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten. 

INFORMASJON OM FARLIG AVFALL
Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall, 
men leveres til gjenvinning i henhold til lokale 
regler for avfallshåndtering
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FARE, SIKKERHET OG ADVARSELSMELDINGER

     FARER FOR BARN OG PERSONER MED BEGRENSET EVNE TIL Å 
     BETJENE DETTE KAMERAET 

• La aldri barn eller personer med begrensede evner bruke dette ka-
meraet eller tilbehøret. Kameraet og tilbehøret kan kun betjenes av 
personer som er fysisk og mentalt i stand til å betjene det på en sikker 
måte.

     STRØMFORSYNING OG ELEKTRISK FARE

• Hvis kameraet er skadet eller har fremmedlegemer, må det slås av 
umiddelbart og batteriene må tas ut, ellers er det fare for brann eller 
eksplosjon.

• Bruk av en ekstern strømkilde kan forårsake elektrisk støt eller brann. 
Hold kamera og kabel tør og ventilert, og unngå å dekke det til med 
gjenstander.

• Strømforsyningen kan ikke brukes under tordenvær eller lynnedslag. 
Ellers kan det føre til elektrisk støt, eller andre ulykker.

     BRUK SIKKERHETSVARSLING

• Ikke slipp, støt, klem eller stikk hull på kameraet.

Takk for at du valgte å kjøpe et 
produkt fra Rusta!

Les gjennom hele bruksanvisningen  
før installasjon og bruk!

Wildlife camera
Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produkten monteres, brukes og vedlikeholdes 
riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. 

ADVARSEL! 
Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre 
alvorlig skade på person eller eiendom.



5

• Bruk aldri etsende kjemikalier for å rengjøre kameraet.

• Hold borte fra høye temperaturer eller antennelseskilder. Ikke kast 
batterier i ilden, hvilket kan føre til brann eller eksplosjon.

• Aldri demonter eller reparer kameraet. Hvis det er nødvendig, kontakt 
fagfolk eller en forhandler.

     LCD-SKJERM

• Ikke klem eller bank på LCD-skjermen

• Hvis LCD-skjermen knuses, og væsken berøres ved et uhell, skyll 
umiddelbart med masse rent vann. I tilfelle kontakt med øynene, skyll 
øynene med rikelig av rent vann og oppsøk lege umiddelbart. I tilfeller 
ved svelging av væsken, skyll munnen med rent vann, drikk rikelig 
med vann og oppsøk lege umiddelbart.

     BRUK, BESKYTTELSE OG OPPBEVARING

• Må plassere kameraet på solide overflater i tilfelle skade eller person-
skade.

• Aldri bruk kameraet opp-ned, eller hold kameraet under vann.

• Alle låseklemmer og plugger må festes før bruk.

• Hvis du ikke bruker kameraet, må du ta ut batteriene og oppbevare det 
på et tørt sted

• Kollisjon, fall og andre menneskeskapte skader dekkes ikke av garan-
tien, og reparasjon må betales.

     AVFALLSAVHENDING

• Kameraer og tilbehør må ikke avhendes som husholdningsavfall, og 
skal ikke avhendes vilkårlig.

• Vennligst sorter i henhold til lokal lovgivning. Kontakt relevante lokale 
autoriteter for spesifikk informasjon.

     OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

• Denne brukerveiledningen fungerer som en generell veiledning for 
bruk av kameraer. Bildene er kun for referanse
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1. OM KAMERAET
Takk for at du kjøpte dette HD-kameraet med nattsyn. Kontakt oss med en gang hvis du 
har noen problemer under bruk av kameraet.

1.1 HOVEDFUNKSJONER
Kameraet fungerer automatisk for å ta bilder av mennesker eller dyr som beveger seg. 
Mye brukt i dyrefotografering, jakt, familiesikkerhet og andre bruksområder. Det har 
følgende funksjoner:

 • 1080P/30fps HD    • 16,0 MP bildeoppløsning 

 • 0,6 S utløsertid     • Lang standby-tid 

 • Sterk PIR-følsomhetsdistanse   • Tidsforløp  

 • Nattvisjon     • Lysende taster

 • Automatisk drift i 24 timer   • IP66  

 • Kamulasjeutseende 

1.2 DATASYSTEMKRAV
Kameraet kan kobles til en datamaskin for å kopiere filer, avspilling og brukes som U-disk. 
Hvis kameraet skal kobles til datamaskinen, er følgende spesifikasjoner minstekrav: 
Pentium 2.0 GHZ eller senere prosessor/Windows XP eller senere system/ 2GB RAM / 80 
GB eller mer ROM / standard USB 2.0-port eller senere port / 1GB eller mer skjermkort / 
1024x768 eller høyere skjermoppløsning.

NO

1.3 BILDEPRESENTASJONER

Rødt indikasjonslys

SETT FORFRA SETT BAKFRA

Lyssensor

Linse

Vindu for IR-lys

Vindu for IR-lys

PIR-sensor

Spenne 
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Låseklemme 1
Strøm-inngang

Tripod-hull

Låseklemme 2

SETT FORFRA SETT BAKFRA

VISNING AV INNSIDE

PIR sensor

Høyttaler

Skjerm

USB-port

Mikrofon

LED Indikator Lyssensor

Linse

IR-lys

MENY-knapp
OPP-knapp
NED-knapp
OK-knapp
MODUS-knapp
Port til SD-kort
Strøm

Likestrøm inn



Knappeikon Knappenavn Funksjoner

[Slide] -tast Utstyr av: avslått
TEST utstyret: Brukere kan stille inn, forhåndsvise, ta 
testbilder og spille av bilder og video. 
Utstyr PÅ: Fotograferingsmodus. I denne modusen går 
kameraet automatisk til overvåking og opptak og tar 
automatisk bilder eller videoopptak.

[MENY] -tast Trykk på denne knappen for å vise menyskjermen 
eller gå tilbake til forrige trinn

[OPP] -tast Flytt opp/ flytt ett bilde eller én video fremover

[NED] -tast Flytt ned/ flytt ett bilde eller én video bakover

[OK] -tast Bekreft og utfør

[MODUS] -tast Veksle mellom fotomodus/videomodus/avspillings-
modus ved å trykke på denne tasten
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1.4 BESKRIVELSE AV KNAPPEFUNKSJONER

2.1 INSTALLASJON AV SD-KORTET

Dette kameraet må brukes med et SD-kort, vennligst formater SD-kortet før første gangs 
bruk. Se fremgangsmåte 4.19.
• Installer SD-kortet i henhold til trinnene under: 

Åpne låseklemmer og frontdeksel, og sett inn SD-kortet med metallkontaktene vendt 
nedover. Skyv SD-kortet inn i sporet til du hører et klikk, som betyr at kortet sitter 
ordentlig på plass.

Merk: Ikke ta ut SD-kortet når kameraet fungerer, ellers kan SD-kortet skades eller 
miste data.

Bruk et kvalifisert SD-kort, hvor overføringshastigheten bør være klasse 4 (inkludert) 
eller høyere. Ikke bruk et SD-kort av dårlig kvalitet, ellers kan det hende at kameraet 
ikke gjenkjenner det eller ikke kan slås på.

1. Åpne låseklemme

2. Sett inn SD-kortet 
slik
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2.2 INSTALLASJON AV BATTERI

Bruk 4 eller 8 stk AA-batterier til å slå på kameraet, bruk følgende installasjonsmetode: 
• Som vist på bildet, åpne låseklemmene på batteridekslet, og åpne deretter batteridekselet.
• Sett inn batterier i henhold til polaritet vist på luken. Hvis du bruker bare 4 stk batte-

rier, må du installere dem i de to hullene til venstre.
• Hold batterideksel rent, lukk deksel og steng deretter låseklemmer.
• Skyv [Skyve] -tast for ”TEST” for å sjekke, om skjermen er PÅ, hvilket betyr at batte-

riene er riktig installert.

MERK: Installer batterier i henhold til instruksjon, ikke bland bruk av nye og gamle 
batterier. Med kun 4 stk AA-batterier, vil batterilevetiden være kortere.

Feil innsatte batterier kan ikke slå på kameraet og kan forårsake skade eller ulykke.

Etter installasjonen må du lukke låseklemmene godt i tilfelle støv- eller væskeinfiltrasjon.

2.3 BRUK AV ADAPTER (ADAPTER IKKE INKLUDERT)

Kameraet kan også drives av adapter som ekstern strømforsyning, se trinnene nedenfor:
• installer AA-batterier, angi alle parametere, sett [Skyve]-bryteren til «PÅ», og lukk 

kamerahuset.
• Ta ut den vanntette gummipluggen i strøminngangen, og sett strømpluggen ordentlig 

inn i strøminngangen.
• Sett pluggen på adapteren i kontakten. Etter å ha blitt oppdaget, vil kameraet bytte til 

den eksterne strømforsyningen automatisk.

1.Låseklemme på 
batterideksel

2. Vær oppmerksom  på batterienes 
polaritet og installer på riktig måte

3. Batterideksel
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MERK: Bruk en standard adapter som er merket utgang DC6V / 2.0A.

ADAPTER ER IKKE INKLUDERT!

2.4 KOBLE TIL PC

Kameraet kan kobles til PC; brukere kan overføre filer, sjekke bilder og videoer. 
• Sett [Skyve]-bryteren til «TEST»-posisjon.
• Bruk USB-kabel til å koble til kamera og PC, som vist på bildet under.
• Etter tilkobling vil brukerne se «      » på kameraskjermen og ”ny diskdriver” på 

PC-skjermen. Deretter kan den betjenes som en normal U-disk på PC.

MERK: Ved tilkobling til datamaskin, bør [Skyve]-bryteren settes til «TEST»-posisjon. 
Sørg for at alle kabler er pålitelig tilkoblet.

Hvis datamaskinens konfigurasjon ikke oppfyller kravene, kan det hende at den ikke 
fungerer som den skal når du kobler til kameraet.  

Sett inn strømkabel i 
denne porten
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2.5 INSTALLERE KAMERAET

For å oppnå god bildeeffekt og sørge for at kameraet kan fungere trygt, må du installere 
kameraet på solide overflater. Stropp eller holdere er tilgjengelige for å montere det.
• Bruk stropp for montering 

Tre en stropp gjennom spennene bak på kameraet, og fest det deretter på et tre eller 
et annet solid sted, fest stroppen. Se bilder nedenfor.

• Bruk holdere for å installere 
Fest monteringsbraketten stødig på det faste objektet (f.eks. vegg eller tre), skru støt-
teskruen inn i skruehullet nederst på kameraet, og stram den. Juster kameravinkelen 
og stram alle skruene. Som følgende bilde viser:

MERK: Hvis det monteres nær bakken, sørg for at bunnen av kameraet er mer enn 20 CM 
over bakken.

Stram holderen inn i skruehullet
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• Testopptak før bruk 
For å sikre at kameraet fungerer som det skal, må du prøve et testbilde før bruk. 

1. 1. Sett [Skyve]-bryteren til «TEST»-posisjon, og trykk [OK]-tasten for å ta flere 
bilder;

2. Trykk på [Modus]-tasten for å veksle til «Videomodus», og trykk deretter på [OK]-
knappen for å starte et videoopptak. 

3. Trykk på [Modus]-tasten for å veksle til «Avspillingsmodus», slik at brukere kan 
spille av bilder eller video på skjermen for å teste om kameraet fungerer ordentlig.

• Skjermopptak 
Still inn kameraparametrene, monter kameraet i opptaksområdet, juster retningen på 
kameraet, og sørg for at linsen er på linje med opptaksområdet. 
Sett [Skyve]-bryteren til «PÅ». Kameraet vil vise en 15 sekunders nedtelling og det 
røde lyset foran på kameradekslet vil blinke. Etter 15 sekunder blir skjermen svart 
og kameraet går til overvåkingsmodus. Når bevegelige dyr eller personer i synsfeltet 
oppdages, vil kameraet ta bilder eller spille inn videoer automatisk.

MERK:  
1. Linsen må vende mot overvåkningsområdet. 
2. Batteriets levetid varierer i forskjellige moduser eller omgivelser.

3. BRUK AV KAMERAET
Dette avsnittet vil beskrive hvordan du bruker dette kameraet til filming.

3.1 SLÅ PÅ, BRUKE OG SLÅ AV KAMERAET
• Slå på
• Sett [Skyve]-bryteren til ”TEST”-posisjon, og hvis skjermen lyser opp betyr det at 

kameraet er slått på. Alle funksjoner og parametre kan stilles inn nå, for detaljer 
vennligst sjekk kapittel 4. Hvis du ikke er kjent med dette produktet, anbefaler vi å 
bruke standardinnstillingen.

• Moduser veksler ved «TEST» utstyr
• Når [Skyve]-bryteren stå på ”TEST”, kan kameraet veksle mellom de ulike modusene. 

Operasjonsmetoden er som følger:
1. Når [Skyve]-bryteren står på «TEST», vil kameraets standardinnstilling være 

«Fotomodus»
2. Trykk på [MODUS]-tast, og kameraet kan veksle mellom «Fotomodus», «Videomodus», 

og «Avspillingsmodus». Og brukeren vil se ikonet skiftende tilsvarende i øvre 
venstre hjørne av skjermen: 
«      » representerer «Videomodus»;  «      » representerer «Fotomodus»;  «      » / 
«      » representerer «Avspillingsmodus».

MERK:  
At moduser veksler ved «TEST» betyr at det kun kan bytte forhåndsvisningmodus, og 
ikke kameraets arbeidsmodus. 
Hvis kameraets arbeidsmodus skal endres, må brukeren gjøre dette i innstillingsmenyen.
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• Slå av  
Når du avslutter, må du gjøre det i følgende rekkefølge: Når [Skyve]-bryteren er 
«PÅ», trykk [Skyve]-bryteren til «TEST»-posisjon først, kameraet viser da startskjer-
men og går deretter til foto- forhåndsvisning. På dette tidspunkt, trykk [Skyve]-
bryteren til «AV», og kameraet vil slås av. Når [Skyve]-bryteren er i «TEST»-posisjon, 
flytt [Skyve]-bryteren til «AV», og kameraet blir slått av. 
Etter at du har slått av kameraet, må du vente i 3 sekunder før du slår det på igjen.

MERK: Hvis kameraet fungerer når du skyver [Skyve]-bryteren, vil kameraet automatisk 
lagre filen.

3.2 FOTOMODUS-SKJERMEN

Trykk [Skyve]-bryteren til «TEST», og standard modus er ”Foto”-modus. På dette tidspunkt 
vises følgende ikon på skjermen:

3.3 VIDEOMODUS-SKJERMEN

I fotomodus, er [Skyve]-bryteren i «TEST»-posisjon, trykk [Modus]-tasten for å veksle til 
«Video»-modus. Følgende ikon vil vises på skjermen:

1. Fotomodusindikator 2. Indikator for bilde-
oppløsning 

3. Antall bilder som 
skal tas

4. Indikator for min-
nekort

5. Dato-/tidsindikator 6. Indikator for omgi-
velsestemperatur

7. Indikator for bat-
terikapasitet

1. Indikator for 
videomodus

2. Indikator for 
minnekort

3. Videooppløsnings-
indikator Bildefrek-
vensindikator

4. Indikator for over-
flødig videotid

5. Indikator for dato 
og tid

6. Indikator for omgi-
velsestemperatur 

7. Indikator for 
batterikapasitet
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4. MENYINNSTILLINGER 
Dette kapitlet vil hjelpe deg å forstå hvordan du stiller inn og bruker ulike øvrige funksjo-
ner.

For å stille kameraets parametre, må bruker flytte [Skyve]-bryteren til «TEST»-posisjon 
og bli i bilde- eller videomodus. Parametrene kan bare angis i denne modusen, og alle 
innstillinger i kapittel 4 må gjøres i denne modusen.

Menyoperasjonen er den samme i fotomodus og videomodus. Etter at alle innstillingene 
er fullført, må [Skyve]-bryteren flyttes til «PÅ»-posisjon før kameraet arbeider i henhold 
til parametre bruker setter.

4.1 MODUS 

Denne funksjonen bestemmer hvilken arbeidsmodus kameraet vil fungere med i skjer-
mopptaksstatus ([Skyve]-bryteren er i «PÅ»-stilling).

1. I foto-/videomodus, trykk [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Modus», trykk [OK]-tasten for å åpne 
undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket verdi-
modus: Foto / Video / Foto og video; 

4. Trykk på[OK]-tasten for å bekrefte lagringen og gå tilbake til «Innstillinger»-me-
nyen”, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

MERK: Velge «Foto»-modus: kameraet vil kun ta bilder når du flytter [Skyve]-bryteren 
til «PÅ»-stilling.
Velge ”Video”-modus: kameraet vil kun spille inn videoer når [Skyve]-bryteren flyttes til 

NO
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«PÅ»-stilling.
Velge «Photo og video»-modus: kameraet vil ta bilde først, deretter ta opp video når du 
flytter [Skyve]-bryteren til «PÅ» -stilling.

4.2 PIR INTERVALL

Denne funksjonen er for å sette PIR -intervalltid (det er etter å ha tatt et bilde eller en vi-
deo, hvor lenge du skal vente før du starter deteksjon),  kameraet er forhåndsinnstilt med 
en rekke intervalltid-moduser, som lar brukeren velge den beste intervalltiden.

1. 1. Trykk på[MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. 2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «PIR-intervall», og trykk [OK]-tasten 
for å åpne undermeny-skjermbildet;

3. 3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket 
verdimodus: 2 sek / 5 sek / 10 sek / 15 sek / 30 sek / 1 min / 3 min / 5 min / 10 
min / 15 min / 30 min.

4. 4. Trykk på[OK]-tasten for å bekrefte lagringen og gå tilbake til «Innstillinger»-
menyen”, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.  

MERK: PIR-intervall har en betydelig innvirkning på batteriets levetid. Jo mindre inter-
vallnummer, jo lettere er det for kameraet å fange målet, men det vil bruke mer strøm. 

Jo større intervallnummer, jo mer strøm sparer kameraet, men det vil ha en tendens til 
å gå glipp av målet.

4.3 PIR FØLSOMHET

Denne funksjonen er for å stille PIR-sensorens følsomhetsnivå, brukerne kan velge riktig 
følsomhet i henhold til gjeldende omgivelser.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «PIR-følsomhet», og trykk [OK]-tasten 
for å åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket nivå: 
Lav / Middels / Høy.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og gå tilbake til «Innstillinger»-me-
nyen”, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.  

Merk: PIR-følsomheten har en betydelig innvirkning på batteriets levetid. Jo høyere føl-
somhetsnivå, jo lettere er det for kameraet å fange målet, men det vil bruke mer strøm. 
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Jo lavere følsomhetsnivå, jo mer strøm sparer kameraet, men det vil ha en tendens til å 
gå glipp av målet.

4.4 OPPTAKSSERIER

Denne funksjonen er for å stille inn antall bilder som kameraet vil ta om gangen. Det 
gjelder kun i fotomodus, ikke videomodus. 

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Opptaksserier», og trykk [OK]-tasten 
for å åpne undermeny-skjermbildet;

3.  Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket verdi: 
1/2/3.

4. Trykk på[OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

4.5 VIDEOLENGDE

Denne funksjonen er for å stille inn videolengde, det gjelder kun for videomodus, ikke for 
fotomodus. 

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Videolengde», og trykk [OK]-tasten for 
å åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket verdi: 
5 sek / 10 sek / 20 sek / 30 sek / 1 min / 2 min/ 5 min.

4.  Trykk på[OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

NO
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 4.6 VIDEOOPPLØSNING

Denne funksjonen er for å stille inn videooppløsning, jo høyere oppløsning, jo bedre vide-
okvalitet men mer plass blir okkupert. Det gjelder bare for fotomodus, ikke videomodus.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2.  Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Videooppløsning», og trykk [OK]-tasten 
for å åpne undermeny-skjermbildet;

3.  Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket opp-
løsning: 1080P / 720P / VGA.

4.  Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

 4.7 BILDEOPPLØSNING

Denne funksjonen er for å stille inn bildeoppløsning. Det gjelder bare for fotomodus, ikke 
videomodus.

• 1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

• 2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Bildeoppløsning», og trykk [OK]-
tasten for å åpne undermeny-skjermbildet;

• 3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket 
oppløsning: 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 2M..

• 4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-
menyen, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.
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4.8 STEMPEL

Denne funksjonen er for å angi om stempelinformasjon skal vises på foto-/videofiler, 
stempelinformasjon inkluderer: kameranavn, omgivelsestemperatur, dato/klokkeslett, 
måned, bilde, osv. Operasjonsmetoden er som følger:

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Stempel», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge å vise eller 
skjule stempelinformasjon: AV / PÅ.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

 4.9 DATOFORMAT

Denne funksjonen er for å angi visningsformat for datoen på kameraets skjerm og bilde-
og videofil.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Datoformat», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket for-
mat: ÅÅÅÅ-MM-DD / MM-DD-ÅÅÅÅ / DD-MM-ÅÅÅÅ.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

NO
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 4.10 TEMPERATURENHET

Denne funksjonen er for å angi temperaturenhet, «°F» på vegne av Fahrenheit, og «°C» 
på vegne av Celsius temperatur.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Temperaturenhet», og trykk [OK]-
tasten for å åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket enhet: 
°C/°F. 

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

 4.11 IR-LYSSTYRKE

Denne funksjonen er for å sette utslippslysstyrken på infrarød lampe. Brukeren kan velge 
riktig lysstyrke-alternativ i henhold til driftsmiljøet.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «IR-lysstyrke», og trykk [OK]-tasten for 
å åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket lys-
styrke: Lav / Middels / Høy. 

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.
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MERK: IR-lysstyrke har en betydelig innvirkning på batteriets levetid og kameraets 
nattvisjon. Når du velger høy lysstyrke, forbrukes mer strøm, men nattvisjonseffekten 
blir klarere. Velger du imidlertid lav lysstyrke, er nattvisjonseffekten dårligere, men du 
sparer mer strøm.

4.12 SPRÅK

Denne funksjonen er å stille skjermen og det operative språket for kameraet, velg i hen-
hold til brukervane.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Språk», og trykk [OK]-tasten for å åpne 
undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket språk: 
Engelsk / Finsk / Norsk / Tysk / Svensk

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

4.13 SYSTEMTID

Denne funksjonen er for å stille inn kameraets systemtid og dato.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Systemtid», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

3. Brukeren kan stille inn gjeldende dato og tid i henhold til den aktuelle situasjonen 
i undermeny-skjermbildet. Fremgangsmetoden er:trykk [OPP] eller [NED]-tasten 
for visse innstillinger, og trykk [OK]-tasten for å veksle mellom år/måned/dag/
time/minutt/sekund.

NO
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4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

4.14 TIDSFORLØP

Fotografering med tidsforløp-funksjonen er en slags tidskomprimert fotograferingstek-
nologi, som kan komprimere opptaksprosessen av flere minutter og timer på relativt kort 
tid og spille det i videomodus.

«Tidsforløp» er å angi hvor ofte et bilde skal tas i en tidsperiode, og deretter sette sam-
men alle bildene automatisk i en videofil.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Tidsforløp», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du øns-
ker å åpne intervalltiden for tidsforløp-fotografering: AV/PÅ; Når du velger «PÅ» 
, må brukeren angi intervalltiden i henhold til den aktuelle situasjonen: 15 sek / 
30 sek / 1 min / 3 min / min / 10 min / 15 min / 30 min; Når du velger «AV», er 
fotografering med tidsforløp-funksjonen ikke aktivert.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og gå tilbake til «Innstillinger»-me-
nyen”, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

Merk:

1. Denne funksjonen må brukes sammen med «Timer-innstilling»;
2. PIR-en fungerer ikke innenfor den innstilte tidsperioden for «Tidsforløp». Men tar 
bilder i henhold til tidsintervallet for «Tidsforløp», og setter deretter sammen alle 
bildene til en videofil.
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3. Velg modusen «Tidsforløp-fotografering» : når funksjonsbryteren er skjøvet til 
«PÅ», vil kameraet ta bilder i henhold til parametrene angitt av brukeren, og automa-
tisk slå bildene sammen til én videofil.
4. Etter innstilling av modusen «Tidsforløp-fotografering”, i menyen «Modus», kan du 
bare velge fotomodus, og ingen andre moduser.

4.15 TIMER-INNSTILLING

Denne funksjonen er å sette start- og sluttidspunkt for tidsforløp-fotografering. Hvis 
det brukes sammen med «Tidsforløp»-funksjonen, innenfor den gitte tidsperioden, vil 
bildene bli tatt i henhold til tidsintervallet for «Tidsforløp», og deretter kombinere dem i 
en videofil. Hvis denne funksjonen brukes uavhengig, innenfor den angitte tidsperioden, 
vil bilder bli tatt i henhold til tidsintervallet for «PIR-intervall». Enten denne funksjonen 
brukes sammen med «Tidsforløp»-funksjonen eller separat, vil det ikke ta bilder utenfor 
tidsperioden.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Timer-innstilling», trykk [OK]-tasten 
for å åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du 
ønsker å angi en start- og sluttide for tidsforløp-fotografering: AV/PÅ; Ved å velge 
«AV», stopper det å angi tidsperiode. Mens du velger ”PÅ”, trykk [OK]-tasten til 
tidsperioden; Innstillingsmetode: På start linjen: Trykk [OPP] eller [NED]-tasten 
for å angi starttid, trykk [OK]-tasten for å bytte mellom time/minutt. Etter å ha 
satt startlinjen, trykk [OK]-tasten for å bytte til sluttlinjen, trykk [OPP] eller [NED]-
tasten for å angi sluttid. 

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

 
Merk: Starttiden for denne innstillingen må være større enn gjeldende systemtid.
Når denne funksjonen er angitt med «Tidsforløp», blir bildene tatt i løpet av tidsperio-
den automatisk slått sammen til en videofil.
Når du bruker funksjonen «Timer-innstilling» uavhengig, innenfor den angitte tidspe-
rioden, vil PIR-sensoren fungere og bildene vil bli tatt i henhold til PIR-induksjon. Og 
det vil ikke ta bilder utenfor den angitte tidsperioden.

NO
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4.16 KAMERANAVN

Hvert kamera kan angis med et unikt 4-bits serienummer for å skille fra andre kameraer.

Når «Stempel» er satt til ”På”, vil serienummeret vises nederst på bilder og videoer.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-alternativet;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Kameranavn», og trykk [OK]-tasten for 
å åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du ønsker 
å vise serienummer på bilde / video : AV/PÅ; Ved å velge «AV», stopper det å angi 
serienummeret. Når du velger ”PÅ”, kommer det et innstillingsskjermbilde, trykk 
[OK]-tasten for å gå inn i ”Kameranavn” -innstilling, trykk [OPP] eller [NED]-tasten 
for å angi serienummer, trykk [OK]-tasten for å bytte mellom 4-bits tall.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

4.17 PASSORD

Denne funksjonen er for å sette kameraets omstart-passord for å beskytte ditt per-
sonvern. Når du har angitt et passord, må du skrive inn passordet hver gang du starter 
maskinen.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-alternativet;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten, velg «Passord», og trykk [OK]-tasten for å åpne 
undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du øns-
ker å angi et passord: AV/PÅ; Ved å velge «AV», stopper det å angi passord. Når du 
velger ”PÅ”, kommer det et innstillingsskjermbilde, trykk [OK]-tasten for å gå inn 
i ”Passord” -innstilling, trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å angi passordet, trykk 
[OK]-tasten for å bytte mellom 4-bits tall.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

 
Merk: Brukerne vil måtte huske passordene sine.
Hvis brukerne glemmer passordet for å slå på, kan de bruke super-passordet «1111» 
til å slå på kameraet.
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4.18 LYDOPPTAK

Denne funksjonen er for å angi om lyden skal være på eller ikke under opptak.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Lydopptak», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du øns-
ker å åpne for audio: AV / PÅ.

4. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og returner til «Innstillinger»-meny-
en, trykk på [MENY]-tasten for å gå tilbake til hovedside-skjermen.

4.19 PIPELYD

Denne funksjonen er for å slå av eller på knapp/tastelyden.

5. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

6. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Pipelyd», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

7. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du øns-
ker å åpne for pipelyd: AV / PÅ.

8. Trykk på [OK]-tasten for å bekrefte lagringen og gå tilbake til «Innstillinger»-
menyen”, trykk på [MENY]-tasten for  

4.20 FASTVARE

Denne funksjonen gjør det mulig for brukere å vise gjeldende versjonsnummer for kame-
raet og kan hjelpe brukere med å oppgradere til den nyeste fastvaren.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Fastvare», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

NO
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3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge ønsket alter-
nativ: FW oppdatering/versjon. Når de velger ”FW oppdatering”, må bruker sikre 
at det er den nyest programvarefilen som kan oppgraderes i minnekortet, og så 
trykke [OK]-tasten for å oppgradere programvaren automatisk. Etter oppdate-
ringen vil kameraet slå seg av automatisk. Ved behov for å se versjonsnummeret, 
kan bruker se det direkte i «versjon» -undermenyen.

4. Etter innstilling, trykk på [OK]-tasten for å gå tilbake til «Innstillinger»-menyen.

 

4.21 Standard

Denne funksjonen kan gjenopprette kameraets standard fabrikkinnstilte parametre. De 
kan brukes hvis kameraet ikke er riktig innstilt. Og det vil ikke slette kameraet og min-
nekortets data.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Standard», og trykk [OK]-tasten for å 
åpne undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du øns-
ker å tilbakestille kamera til standardinnstillinger: Ja / Nei.

4. Etter innstilling, trykk på [OK]-tasten for å gå tilbake til «Innstillinger»-menyen.

4.22 Format

Denne funksjonen er for å formatere minnekortet og slette alle filene på minnekortet.

1. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til «Innstillinger»-menyen;

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Format», trykk [OK]-tasten for å åpne 
undermeny-skjermbildet;

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten i undermeny-skjermbildet for å velge om du øns-
ker å formatere minnekortet: Ja / Nei.
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4. Etter innstilling, trykk på [OK]-tasten for å gå tilbake til «Innstillinger»-menyen.

 

Merk: Vær forsiktig med denne funksjonen, bilder/videofiler kan ikke bli funnet når du 
har formatert SD-kortet.

5. AVSPILLINGSMODUS
Foto- og videofiler som er tatt opp av kameraet, kan spilles av på kameraet igjen. Brukere 
kan låse, låse opp, og slette filer på kameraet.

Når du opererer i avspillingsmodus, må [Skyve]-bryteren stå på «TEST», trykk [MODUS]-
tasten for å gå til avspillingsmodus og være i denne modusen.

5.1 VIS FIL

1. Trykk [MODUS]-tasten for å gå til avspillingsmodus, filene på kortet vil vises på 
skjermen. Og ikonet i øvre venstre hjørne av skjermen som representerer filtypen, 
viser «      » for bilde, og «      » for video. 

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å vise filen fremover eller bakover.

3. Når du velger videofil, trykk [OK]-tasten for å spille, og trykk deretter [OK]-tasten 
igjen for å pause; trykk på [MENY]-tasten for å slutte å spille av video.

4. Etter innstilling, trykk på [OK]-tasten for å gå tilbake til «Innstillinger»-menyen.

5.2 BESKYTTE FIL

I avspillingsmodus låser du gjeldende bilde- eller videofil for å beskytte filen mot utilsik-
tet sletting.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge bildet eller videofilen som skal låses.

3. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

4. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Beskytt», trykk [OK]-tasten for å velge 
alternativet: Ja / Nei.

5. Trykk på [OK]-tasten for å utføre operasjonen og gå tilbake til avspillingsmodus-
menyen.

 

NO
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Merk:

1. I avspillingsmodus, når filen er beskyttet, vil ikonet «         » bli vist i øvre venstre 
hjørne av skjermen. 

2. En sletteoperasjon sletter ikke en beskyttet fil, men en formateringsoperasjon gjør 
det.

5.3 OPPHEVE FILBESKYTTELSE

Denne funksjonen er til å låse opp den gjeldende beskyttede filen i avspillingsmodus.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge det låste bildet eller videofilen.

3. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

4. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Oppheve filbeskyttelse», trykk [OK]-
tasten for å velge alternativet: Ja / Nei.

5. Trykk på [OK]-tasten for å utføre operasjonen og gå tilbake til avspillingsmodus-
menyen.

MERK: I avspillingsmodus, når filbeskyttelse er opphevet, vil ikonet «          » i  øvre 
venstre hjørne av skjermen bli borte. 

5.4 BESKYTTE ALLE

I avspillingsmodus låser du alle bilde- eller videofiler for å beskytte dem fra utilsiktet 
sletting.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Beskytt alle», trykk [OK]-tasten for å 
velge alternativet: Ja / Nei.

4. Trykk på [OK]-tasten for å utføre operasjonen og gå tilbake til avspillingsmodus-
menyen.
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5.5 OPPHEVE FILBESKYTTELSE AV ALLE

Denne funksjonen er for å låse opp alle beskyttede filer i avspillingsmodus.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge «Oppheve beskyttelse av alle», trykk 
[OK]-tasten for å velge alternativet: Ja / Nei.

4. Trykk på [OK]-tasten for å utføre operasjonen og gå tilbake til avspillingsmodus-
menyen.

5.6 SLETT EN

Denne funksjonen er for å slette den valgte filen i avspillingsmodus.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge “Slette én”, trykk [OK]-tasten for å velge 
alternativet: Ja / Nei.

4. Trykk på [OK]-tasten for å utføre operasjonen og gå tilbake til avspillingsmodus-
menyen.

MERK: Vær forsiktig med å slette filer, etter sletting kan ikke filene gjenopprettes.

NO
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5.7 SLETT ALLE

Denne funksjonen er for å slette alle bilde- og videofiler, den spesifikke fremgangsmåten 
er som følger.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge “Slette alle”, trykk [OK]-tasten for å 
velge alternativet: Ja / Nei.

4. Trykk på [OK]-tasten for å utføre operasjonen og gå tilbake til avspillingsmodus-
menyen.

5.8 AVSLUTT

Denne funksjonen er for å returnere til avspillingsmodus-menyen og til avspillingsmo-
dus-skjermbildet, den spesifikke fremgangsmåten er som følger.

1. Trykk på [MODUS]-tasten for å skifte til avspillingsmodus.

2. Trykk på [MENY]-tasten for å skifte til avspillingsmodus-menyen.

3. Trykk [OPP] eller [NED]-tasten for å velge “Avslutt”.

4. Trykk [OK]-tasten for å gå tilbake til skjermbildet for forhåndsvisning i avspil-
lingsmodus.
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6 VEDLEGG

6.1 VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER

NO

Problemer Mulige årsaker Løsninger

Kan ikke slås på Lavt batterinivå eller feil 
batteritype. 

Erstatt for riktig modell og 
fulladet batteri.

Batterier satt inn feil. Se instruksjonene for å sette i 
batterier på riktig måte.

Det er noe i batterirommet. Kontroller batterirommet for 
fremmedlegemer og rengjør.

Feil spesifikasjon eller 
tilkobling av ekstern 
strømforsyning. 

Bruk riktig ekstern strømforsy-
ning og riktig tilkobling.

Arbeidstemperaturen er for 
høy eller lav.

Bruk kameraet ved riktig 
temperatur.

Plutselig avstenging Lite batteri. Erstatt med nye batterier. 

Bildene er normale om dagen, 
men mørke om natten

Lavt strømnivå eller utilstrek-
kelig ekstern strømforsyning, 
den infrarøde lampen fungerer 
ikke normalt.

Erstatt med nye batterier. 

Leser ikke kort eller lagrer filer Strømbrudd før fillagring. Replace with new batteries.

Hastigheten på minnekortet er 
for lav.

Erstatte et minnekort med 
skrivehastighet på CALSS4 
eller mer.

Minnekortet er skadet eller 
ikke etter angitt spesifikasjon.

Bytt ut med kvalifisert minne-
kort, og la kameraet formatere 
det.

Kameraet krasjet mens det 
arbeidet

Batteristrømmen er utils-
trekkelig, eller den eksterne 
strømforsyningen oppfyller 
ikke kravene.

Erstatt med nye batterier eller 
en ekstern strømforsyning som 
oppfyller kravene.

Minnekortet er skadet eller av 
dårlig kvalitet.

Bytt ut et kvalifisert minnekort, 
bruk kameraet til å formatere 
minnekortet, tilbakestill kame-
raet til standardinnstillingen og 
start kameraet på nytt.

Alle tastene er ubrukbare En kortslutning oppstår når 
kameraet er koblet til annet 
utstyr.

Koble fra, start kameraet på 
nytt og koble kameraet til 
andre enheter på riktig måte.

En tast sitter fast. Press your finger to check each 
key and restart the camera.

Den dårlige kvaliteten på min-
nekortet gjør at kameraet ikke 
klarer å fungere normalt

Ta ut minnekortet, sett inn 
batteriene og start kameraet 
på nytt.
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Kameraet bruker mye strøm Kamerainnstillinger, PIR-
intervallet er for kort.

PIR-intervallet kan forlenges 
på riktig måte for å forlenge 
batteriets levetid.

Kamerainnstillinger, PIR-
følsomheten er for høy.

PIR-følsomheten kan redu-
seres på riktig måte for å 
forlenge batteriets levetid.

Kamerainnstillinger, IR-
lysstyrken er for høy.

IR-lysstyrken kan reduse-
res for å forlenge batteriets 
levetid.

Kamerainnstillinger, videolen-
gden er for lang.

Sett en kortere videolengde 
(for eksempel 5 sekunder) for 
å forlenge batteriets levetid.

Kamerainnstillinger, opptaks-
serier er mer.

Angi et lavt tall for opptaks-
serier (som f.eks 1) for å 
forlenge batteriets levetid.

Det er mer bilder og videoer 
som tas om natten.

Det infrarøde lyset om natten 
bruker mye strøm. Hvis flere 
bilder eller opptak blir tatt om 
natten, anbefales det å bruke 
ekstern strømforsyning.

Parametrene over er balansen mellom kameraets ytelse og 
batteriets levetid. Brukere kan foreta rimelige justeringer i 
henhold til brukerveiledningen og personlige krav for å oppnå 
rimelig effekt og batterilevetid.

Kameraet lekker eller er 
tåkete

Den vanntette ringen faller av 
eller det er fremmedlegemer 
på den vanntette ringen.

Sjekk den vanntette ringen, 
hold den vanntette ringen ren, 
så den ikke bukter seg men 
ligger jevn og tett.

Låsen er ikke riktig festet, 
eller den vanntette gummi-
pluggen for ekstern 
strømforsyning er ikke festet 
godt nok.

Før kameraet fungerer nor-
malt, må alle låseklemmene 
festes, vanntett gummiplugg 
må være plugget, og nøye 
sjekket.

Feil bruk, som å sette 
kameraet i vann.

Kameraene kan holde regnet 
ute, men sett det aldri i vann.

Monter eller plasser kameraet 
feil, for eksempel opp-ned.

Monter og plasser kameraet 
på riktig måte. Kameraets 
hode må være opp og så 
vertikal som mulig.
Når det monteres nær 
bakken, sørg for at bunnen av 
kameraet er mer enn 20 cm 
over bakken.

Kameraet kan fungere godt selv når det regner. Hvis kameraet 
er tåkete eller fuktig, men fungerer normalt, må du umid-
delbart slå av og ta ut batteriet. Tørk av alt vann eller kondens 
med et tørt håndkle, åpne deretter kameradekselet og sett det 
stående på et ventilert sted, ikkebruk kameraet før det er helt 
tørt.
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ENG

Varsel om passordfeil Glem passordet. Angi super-passordet «1111» 
i kameraet, deretter kan du 
stille inn og huske det nye 
passordet, eller slå det av. 
Hvis super-passordet også 
mislykkes, kan du kontakte 
forhandleren.

Ved bruk ekstern strømforsy-
ning, fungerer ikke kameraet 
som normalt

Dårlig strømkontakt. Kontroller kontaktpunkter 
for å sikre at de er ordentlig 
tilkoblet/festet.

Feil ved ekstern 
strømforsyning.

Erstatt den kvalifiserte ekster-
ne strømforsyningen. Krav: 
utgangsspenning DC 6V (+ 5 % 
eller -5 %), utgangsstrøm er 
større enn eller lik 2A. Kame-
raet kan ikke fungere med for 
lav spenning, men overspen-
ning vil skade kameraet.

Kameraet fungerer unormalt 
og funksjonen er forstyrret

Brukere angir feil parametre. Still det inn korrekt. Hvis de 
ikke vet hvordan de stiller den, 
kan brukerne gjenopprette 
kameraets standardinnstil-
linger og starte på nytt. Se 
denne brukerveiledningen for 
mer informasjon.

Kameraet kan ikke ta bilde 
automatisk

PIR-sensoren fungerer ikke 
når kameraet er på 
tidsforløp-funksjonen.

Slå av tidsforløp-funksjonen. 
Hvis de ikke vet hvordan de 
stiller den, kan brukerne gje-
nopprette kameraets standar-
dinnstillinger og starte på nytt. 
Se denne brukerveiledningen 
for mer informasjon.

Kan ikke skifte til «video» eller 
«foto + video»-modus

Tidsforløp-funksjonen er på. Turn off the time lapse 
function. If don’t know how to 
set it, users can restore the 
camera’s default settings and 
reboot. See this manual for 
details.

Andre problemer Kameraet kan slås på, men 
det er andre uvanlige proble-
mer

Prøv på følgende måter:
1. Erstatt batteriene med nok 
strøm.
2. Erstatt det kvalifiserte min-
nekortet, og bruk kameraet til 
å formatere det.
3. Tilbakestill kameraet til 
standardinnstilling og start 
på nytt.

Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, kan kameraet være 
skadet, ta kontakt med forhandleren.
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6.2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bildesensor 3.0 MP Color CMOS, maks. 16MP (programvare-interpolering)

Linse F=2,5 f=8,7 mm, FOV=50°

Oppbevaring Støtter SD/SDHC-kort, maks. til 32 GB

PIR-utløsertid 0,5 s

Spesifikasjoner og 
mengde for IR-lamper

940 nm / 40 pcs, Justerbar lysstyrke

PIR-følsomhet Høy / Middels / Lav

PIR-følsomhetsdistanse 0~18 m

PIR-vinkel 90°

PIR-forsinkelse 2s ~ 30 min

LCD-skjerm 2,0'' TFT-LCD

Driftsmodus Foto / video / Foto og Video / Tidsforløp

Foto Format: JPEG   16MP / 12MP / 8MP / 5MP/ 3MP / 2MP

Video Format: AVI   1080P / 720P / VGA

Videolengde Valgfritt, 5s ~ 5 min

Språk Engelsk / Finsk / Norsk / Tysk / Svensk

Mikrofon Ja, innebygd

Høyttaler Ja, innebygd

Temperaturdeteksjon Støtte

Driftsspenning DC 6V

Batteritype 4 / 8 stk. AA-batterier

Ekstern strømforsyning DC 6V / 2.0 (ladekabel ikke inkludert)

Vanntett nivå IP66

Mål 145 (L)×105(B)×70(H)mm

Vekt 287 ± 5G (Uten batterier)
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