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INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänt produkt ska hanteras separat från 
hushållsavfall och lämnas in för återvinning 
enligt lokala regler för avfallshantering

REKLAMATIONSRÄTT

Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och  
originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om 
produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte 
följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte. 
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FARO-, SÄKERHETS- OCH VARNINGSMEDDELANDEN

FAROR FÖR BARN OCH PERSONER MED BEGRÄNSAD FÖRMÅGA ATT 
ANVÄNDA DENNA KAMERA.

• Låt aldrig barn eller personer med begränsad förmåga använda denna ka-
mera eller dess tillbehör. Kameran och dess tillbehör ska bara användas av 
personer som fysiskt och psykiskt kan klara av detta på ett säkert sätt.

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANDRA ELRELATERADE FAROR

• Om kameran är skadad eller om främmande föremål har kommit in i den, 
ska den omedelbart stängas av och batterierna tas bort, annars finns det 
risk för brand eller explosion.

• Användning av extern strömkälla kan ge upphov till elektriska stötar eller 
brand. Se till att kamera och nätadapter är torra och väl ventilerade och inte 
övertäckta.

• Nätadaptern får inte användas i samband med åska eller blixtnedslag. Det 
kan ge upphov till elektriska stötar eller andra olyckor.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ VARNINGSTEXTEN

• Undvik att tappa, stöta emot, trycka på eller slå hål i kameran.

• Använd aldrig frätande kemikalier för att rengöra kameran.

Viltkamera
Läs bruksanvisningen noggrant och se till att produkten installeras, används och under-
hålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk. 

VARNING!  
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till 
allvarlig person- eller egendomsskada.

Tack för att du valt att  
köpa en produkt från Rusta!

Läs igenom hela bruksanvisningen 
innan montering och användning!
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• Undvik höga temperaturer och/eller brännbara föremål. Lägg inte batterier i 
elden - det kan orsaka brand eller explosion.

• Ta aldrig isär eller reparera kameran. Kontakta vid behov yrkesperson eller 
återförsäljare.

LCD-SKÄRM

• Kläm eller knacka inte på LCD-skärmen

• Om LCD-skärmen går sönder och du av misstag kommer i kontakt med 
vätskan ska du skölja i rikligt med rent vatten. Om du får vätska i ögonen 
ska du omedelbart skölja med stora mängder rent vatten och utan dröjsmål 
kontakta läkare. Om du råkar svälja vätska, ska du skölja munnen med rent 
vatten, dricka rikligt med vatten samt omedelbart kontakta läkare.

ANVÄNDNING, SKYDD OCH FÖRVARING

• Kameran måste placeras stabilt i händelse av skada .

• Användaldrig kameran upp och ner och lägg den inte i vatten.

• Alla snäpplås och pluggar måste stängas och fästas före arbete med kame-
ran.

• När kameran inte används, måste batterierna tas ut och kameran förvaras 
på ett torrt ställe.

• Stötar, fall eller annan användningsrelaterad skada omfattas inte av garan-
tin. Reparationskostnad debiteras.

AVFALLSHANTERING

• Kameror och tillbehör bör inte hanteras som hushållsavfall och får inte kas-
tas hur som helst.

• Följ lokala förordningar. Kontakta relevant myndighet beträffande detaljerad 
information.

OM DEN HÄR HANDBOKEN

• Denna handbok innehåller allmänna instruktioner för användning av kame-
ran. Bilderna är endast till för referensändamål
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1. OM KAMERAN
Tack för att du har köpt denna HD-kamera med mörkerseende. Kontakta oss i god tid om 
det skulle uppstå några problem i samband med användningen av kameran.

1.1 HUVUDFUNKTIONER
Kameran tar automatiskt bilder av människor eller djur i rörelse. Används ofta i sam-
band med djurfotografering, jakt, säkerhet i hemmet eller andra tillämpningar. Den har 
följande egenskaper:

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

 • 0.6 sek triggertid   • lång standbytid  

 • Bra PIR-känslighetsavstånd  • Tidsfördröjning 

 • Mörkerseendefunktion   • Lysande tangenter 

 • 24-tim automatisk funktion  • IP66 

 • Kamouflagefärgad

1.2 DATORSYSTEMKRAV
Kameran kan anslutas till dator för att kopiera och spela upp filer samt användas som 
USB-minne. Om kameran är ansluten till en dator, krävs minst följande specifikatio-
ner: Pentium 2,0 GHZ processor eller senare/Windows XP eller senare system/2GB 
RAM/80GB ROM eller mer /standard USB 2.0-port eller högre /1GB bildskärmskort eller 
bättre/1024x768 skärmupplösning eller bättre.

SE

1.3 BILDVISNING

Röd indikatorlampa

FRAMIFRÅN BAKIFRÅN

Ljussensor

Objektiv

Fönster för IR-ljus

Fönster för IR-ljus

PIR-sensor

Spänne 
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Snäpplås 1
DC-INGÅNG 
Lock till DC-
ingång

Stativgänga

Snäpplås 2

SEDD FRÅN HÖGER UNDERIFRÅN

INVÄNDIG VY

PIR-sensor

Högtalare

Display

USB-port

Mikrofon

LED-lampa Ljussensor

Lins

IR-ljus

MENY-knapp
UPP-knapp
NED-knapp
OK-knapp
LÄGE-knapp
Fack för SD-kort
Ström

DC-ingång



Knappikon Knappnamn Funktioner

Strömknapp AV-läge: Strömförsörjningen av
TEST-läge: Användaren kan ställa in, förhandsgranska, provfo-
tografera och spela upp bilder och videor. 
PÅ-läge: Fotograferingsläge med övervakning. I det här läget 
går kameran till det automatiska övervaknings- och fotografe-
ringsläget och tar automatiskt bilder och videor.

MENU-knapp Tryck på den här knappen - menyn visas eller går tillbaka till 
föregående steg

UP-knapp Gå upp/ sida upp, bild eller video framåt

DOWN-knapp Gå ned / sida upp, bild eller video bakåt

OK-knapp Bekräfta och utför

MODE-knapp Växla mellan fotoläge/videoläge/uppspelningsläge genom att 
trycka på denna knapp

8
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1.4 BESKRIVNING AV KNAPPFUNKTIONER

2. BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN

2.1 INSTALLERA SD-KORT

• Denna kamera ska användas med ett SD-kort. Formatera SD-kortet innan det används 
för första gången. Detta beskrivs i punkt 4.19.

• Installera SD-kort enligt nedanstående steg: 
Lossa snäpplåsen och öppna den främre delen av höljet enligt bilden, sätt in SD-kortet 
med metallkontakterna nedåt. Skjut in SD-kortet i facket tills ett klickljud hörs, vilket 
innebär att kortet är korrekt isatt.

OBS: Ta inte ut SD-kortet när kameran är igång, annars kan det skadas eller förlora 
data.

Använd ett godkänt SD-kort som har en överföringshastighet på klass 4 (ingår) eller 
högre. Använd inte SD-kort av sämre kvalitet. Kameran kanske inte känner igen kortet 
eller kan eventuellt inte slås på.

1. Öppna snäpplåset

2. Sätt in SD-kortet 
på detta sätt
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2.2 INSTALLERA BATTERIER
Använd 4 eller 8 st AA-batterier som matning till kameran. De installeras på följande sätt: 
• Öppna låset på batteriluckan enligt bilden och öppna sedan luckan.   
• Sätt in batterierna enligt instruktionen på luckan. Om bara 4 batterier används, ska de 

sättas in i de två vänstra hålen.
• Håll batteriluckan ren. Stäng den och lås därefter spärrarna.
• Draströmknappentill TEST-läget för att kontrollera - om skärmen är påslagen är 

batterierna rätt isatta.

OBS: Installera batterierna enligt instruktionen, använd inte nya och gamla batterier 
samtidigt. Med bara 4st AA-batterier minskar batteriets livslängd.

Felaktig batteriinstallation gör att kameran inte kan slås på och kan orsaka skador 
eller olyckor.

Efter batteriinstallationen ska låset noga stängas till så att inte damm eller vätska 
kommer in i kameran.

2.3 ANVÄNDA NÄTADAPTER (INGÅR EJ)
Kameran kan också drivas med en nätadapter som extern strömkälla, se steg enligt 
nedan:
• Installera AA-batterier, ställ in alla parametrar, skjut strömknappen till PÅ-läget och 

stäng kamerahöljet.
• Ta bort den vattentäta gummipluggen från DC-ingången och sätt in nätadapterns 

sladdkontakt.
• Sätt in nätadaptern i eluttaget. Efter att kameran har upptäckt den externa strömkällan 

kommer denna automatiskt att användas.

1.Lås till batterilucka 2. Var uppmärksam  på batteriernas 
polaritet och sätt in dem på rätt sätt

3. Batterilucka
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OBS: Använd standardadapter med en utspänning/strömstyrka på DC6V/2.0 A.

ADAPTER INGÅR INTE!

2.4 ANSLUTA TILL PC
Kameran kan anslutas till en PC. Användarna kan överföra filer, samt titta på bilder och 
videor. 
• Skjut Strömknappen till TEST-läget.
• Använd en USB-kabel enligt bilden för att ansluta kameran till PC:n.
• Efter anslutning kommer kameraskärmen att visa “    ” och PC-skärmen NY DISKEN-

HET. Därefter kan den användas som ett vanligt USB-minne tillsammans med PC:n. 

OBS: När du ansluter till dator, ska strömställaren skjutas till TEST-läget. Se till att alla 
kablar är ordentligt anslutna.

Om datorns konfiguration inte uppfyller kraven, kommer den kanske inte att fungera 
korrekt när kameran ansluts.

Sätt in 
nätadaptersladdens 

kontakt här
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2.5 INSTALLERA KAMERAN
För att uppnå bra bildkvalitet och för att kameran kan fungera säkert, ska den placeras/
sättas fast stadigt. Remmar eller hållare finns för detta ändamål.
• Fastsättning med remmar 

Dra remmen genom spännena på baksidan av kameran. Sätt kameran på ett träd eller 
annat stabilt ställe och dra åt remmen. Se nedanstående bilder.

• Fastsättning med hållare 
Sätt ordentligt fast monteringsfästet på det fasta föremålet (t. ex. en vägg eller ett 
träd), skruva in fästskruven ordentligt i stativgängan på undersidan av kameran och 
dra åt. Justera kameravinkeln och dra åt alla skruvar. Såsom framgår av följande bild:

OBS: Om den ska installeras nära marken, måste kamerans underdel befinna sig på mer 
än 20 cm avstånd.

Dra åt hållaren i stativgängan
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• Provfotografering före användning 
Ta gärna en provbild först, för att se att kameran fungerar korrekt. 

 1. Skjut strömknappen till TEST-läget och tryck på OK-knappen för att ta flera  
 bilder,

 2.Tryck på MODE-knappen för att byta till VIDEO-läget och tryck sedan på OK- 
 knappen för att börja spela in en video. 

 3.Tryck in MODE-knappen för att byta till UPPSPELNINGS-läget. Användarna  
 kan spela upp bilder eller videor på skärmen, för att kontrollera om kameran  
 fungerar som den ska.

• Fotografering med övervakning 
Ställ in kamerans parametrar, placera kameran i fotograferingsområdet, justera ka-
merans riktning och se till att objektivet är inställt på önskat fotograferingsavstånd.
Skjut strömknappen till PÅ-läget. Kameran kommer att visa 15 sekunders nedräk-
ning och den röda lampan på främre delen av höljet blinkar. Efter 15 sekunder 
stängs skärmen av och kameran går in i övervakningsläget. När kameran upptäcker 
djur eller människor som rör sig i synfältet, kommer den att ta bilder eller spela in 
videor automatiskt.

OBS: 
Objektivet måste riktas mot övervakningsområdet.
Batteriets livslängd varierar beroende på olika arbetslägen eller miljöer.

3. ANVÄNDA KAMERAN
Detta kapitel kommer att beskriva hur kameran används för att filma.

3.1 SLÅ PÅ, ANVÄNDA, TESTA OCH STÄNGA AV KAMERAN

• Slå på

• Skjut strömställaren till TEST-läget. Skärmen tänds, vilket innebar att strömmen 
är påslagen. Alla funktioner och parametrar kan ställas in nu. Se kapitel 4 för mer 
detaljer. Om du inte känner till den här produkten bör du använda standardinställ-
ningen.

• STRÖM-knappen står i TEST-läget

• När strömknappen står i TEST-läget, kan kameran växla mellan de olika lägena. Gör 
enligt följande:

 1. När strömknappen står i TEST-läget, är kameran som standard inställd på  
 FOTO-läget

 2. Tryck in MODE-knappen - kameran kan nu växla mellan FOTO-, VIDEO- och  
 UPPSPELNINGS-läget. Användarna kommer nu att se ikonen ändras i enlighet  
 med detta i övre vänstra hörnet av skärmen:

 “      ” Visar VIDEO-läget; “      ” visar Foto-läget; “      /      ” visar 
 UPPSPELNINGS-läget.

OBS: När strömknappen står i TEST-läget, innebär det att kameran bara kan byta till 
förhandsgranskningsläget, inte till arbetsläget.

Om användaren vill ändra kamerans arbetsläge måste detta göras i inställningsmenyn.
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• Stänga av 
Kameran måste stängas av i följande ordning:
När strömknappen står iPÅ-läget skaden först skjutas till TEST-läget. Kameran 
öppnar startskärmen och går därefter in i förhandsgranskningsläget. Skjut nu 
strömställaren till AV-läget varvid kameran stängs av.
Närströmknappenstår i TEST-läget, skjuter du den  till AV-läget, varvid kameran 
stängs av.
Vänta 3 sekunder efter avstängningen innan kameran slås på igen.

OBS: Om kameran är igång när du skjuterströmställaren, kommer kameran automatiskt 
att spara filen.

3.2 FOTOLÄGEVY

Skjutströmknappen till TEST-läget varvid standardläget blir FOTO-läge. Följande ikon kom-
mer då att visas på skärmen:

3.3 VIDEOLÄGEVY

I fotoläget, med strömknappen i TEST-läge, trycker du på MODE-knappen för att växla till  
VIDEO-läge. Följande ikon kommer då att visas på skärmen:

1. Indikator för 
fotoläge

2. Indikator för 
bildupplösning 

3. Antal bilder som 
kan tas

4. Indikator för 
minneskort

5. Datum-/tidindikator 6. Indikator för omgi-
vande temperatur

7. Indikator för 
batterikapacitet

1. Indikator för 
videoläge

2. Indikator för 
minneskort

3. Indikator för 
videoupplösning 
och bildhastighet

4. Indikator för över-
skjutande videotid

5. Datum-/tidindi-
kator

6. Indikator för omgi-
vande temperatur 

7. Indikator för 
batterikapacitet
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4. MENYINSTÄLLNINGAR 
Det här kapitlet hjälper dig att ställa in och använda olika högre funktioner.

För att ställa in kamerans parametrar, måste användarna skjuta strömknappen till TEST-
läget  ställa kameran i foto- eller videoläge. Parametrarna kan bara ställas in i det här 
läget, och alla inställningar i kapitel 4 måste göras i det här läget.

Menyfunktionen är densamma i FOTO-läge och VIDEO-läge. När alla inställningar är 
klara,måste strömknappen skjutas till PÅ-läget innan kameran fungerar enligt de para-
metrar som användaren har ställt in.

4.1 LÄGE 

Denna funktion avgör vilket arbetsläge kameran ska arbeta i med övervakningsfunktio-
nen (strömknappenstår i AV-läget.).

1. I foto-/videoläge trycker du in MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-
menyn;

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja LÄGE. Tryck på OK-knappen för att 
komma till undermenyvyn,

3. I undermenyvn trycker du på UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat läge: 
Foto / video / foto & video; 

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

OBS: Väljer du FOTO-läge kommer kameran bara att ta bilder när du skjuter ström-
knappen till PÅ-läget.

Väljer du VIDEO-läge kommer kameran bara att spela in videor när du skjuter ström-
knappen till PÅ-läget.

SE



15

Väljer du FOTO & VIDEO-läge kommer kameran först att ta bilder och sedan att spela in 
videor när du skjuter strömknappen till PÅ-läget.

4.2 PIR- INTERVALL

Här ställer du in PIR- intervalltiden (dvs. hur lång tid man ska vänta efter att ha tagit en 
bild eller spelat in en video innan man påbörjar avsökning). Kameran är förinställd med 
en mängd olika intervalltider så att användaren kan välja den som passar bäst.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja PIR- intervall. Tryck på OK-knap-
pen för att komma till undermenyvyn,

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 2 sek / 
5 sek / 10 sek / 15 sek / 30 sek / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

OBS: PIR-intervallet har en avgörande betydelse för batteriets livslängd. Ju kortare 
intervalltid, desto lättare är det för kameran att ta en bild av objektet, men den kom-
mer att förbruka mer ström. Ju längre intervalltid, desto mindre ström förbrukas, 
men kameran kan missa objektet.

4.3 PIR-KÄNSLIGHET

Här ställer du in PIR-sensorns känslighet. Användarna kan välja lämplig känslighet enligt 
den aktuella omgivningen.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja PIR-känslighet. Tryck på OK-
knappen för att komma undermenyvyn,

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: Låg / 
medel / hög.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.  
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OBS: PIR-känsligheten har en avgörande betydelse för batteriets livslängd. Ju högre 
känslighetsnivå, desto lättare är det för kameran att ta en bild av objektet, men den 
kommer att förbruka mer ström. Ju lägre känslighetsnivå, desto mindre ström 
förbrukas, men kameran kan missa objektet.

4.4 BILDSERIER

Här ställer du in det antal bilder som kameran ska ta åt gången. Detta gäller endast för 
fotoläge, inte för videoläge. 

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja BILDSERIE. Tryck på OK-knappen 
för att komma undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 1/2/3.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

4.5 VIDEOLÄNGD

Här ställer du in videolängden. Det kan bara göras i videoläge, inte i fotoläge. 

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja VIDEOLÄNGD. Tryck på OK-knappen 
för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 5 sek / 
10 sek / 20 sek / 30 sek / 1 min / 2 min / 5 min.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

SE
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4.6 VIDEOUPPLÖSNING

Här ställer du in videoupplösningen. Ju högre upplösning, desto bättre videokvalitet, men 
desto mer utrymme tas i anspråk. Dettagäller bara för videoläget, inte för fotoläget.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja VIDEOUPPLÖSNING. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 
1080P / 720P / VGA.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

4.7 BILDUPPLÖSNING

Här ställer du in bildupplösningen. Detta gäller bara för fotoläget, inte för videoläget.

• Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

• Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja BILDUPPLÖSNING. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

• I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 
16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 2M.

• Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.
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 4.8 BILDINFORMATION

Här bestämmer du huruvida bildinformationen ska visas i bild- eller videofiler. Sådan 
information omfattar kamerans namn, omgivande temperatur, datum/tid och månad, osv. 
Gör enligt följande:

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja BILDINFORMATION. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill visa 
ovanstående information: PÅ / AV.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

4.9 DATUMFORMAT

Här ställer du in datumvisningsformatet på kamerans skärm samt i foto- och videofiler.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja DATUMFORMAT. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 
ÅÅÅÅ-MM-DD / MM-DD-ÅÅÅÅ / DD-MM-ÅÅÅÅ.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

SE
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4.10 TEMPERATURSKALA

Här ställer du in temperaturskalan, “°F” för Fahrenheit och "°C" för Celsius.

5. 1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

6. 2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja TEMPERATURSKALA. Tryck på 
OK-knappen för att komma till undermenyvyn;

7. 3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja önskad skala: 
°C/°F. 

8. 4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLL-
NINGS-menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

4.11 IR-LJUSSTYRKA

Här ställer du in ljusstyrkan på den infraröda lampan. Användaren kan välja lämpligt 
ljusstyrkealternativ enligt driftsmiljön.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja IR-ljusstyrka. Tryck på OK-knappen 
för att komma undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: Låg / 
medel / hög. 

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.
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OBS: IR-ljusstyrkan har en avgörande betydelse för batteriets livslängd och kamerans 
mörkerseendefunktion. Om du väljer hög ljusstyrka, förbrukar kameran mer ström, 
men mörkerseendet blir bättre. Om du väljer låg ljusstyrka är mörkerseendet sämre, 
men kameran förbrukar mindre ström.

4.12 SPRÅK

Här ställer du in  skärm- och funktionsspråk på kameran.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja SPRÅK. Tryck på OK-knappen för 
att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat värde: 
Engelska / Finska / Norska / Tyska / Svenska

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

4.13 SYSTEMTID

Här ställer du in kamerans systemtid och datum.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja SYSTEMTID. Tryck på OK-knappen 
för att komma till undermenyvyn;

3. I under menyvyn ställer användaren in aktuellt datum och tid. Gör så här: tryck på 
UP- eller DOWN-knappen för särskilda inställningar och tryck på OK-knappen för 
att växla mellan år / månad / dag / timme / minut / sekund.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

SE
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4.14 TIME-LAPSEFUNKTION

Time-lapsefotografering är en slags tidskomprimeringsteknik som kan komprimera fo-
tograferingsprocessen med flera minuter och timmar under relativt kort tid och därefter 
spela upp den i videoläge.

Time-lapsefunktionen innebär att ställa in hur ofta en bild tas under en viss tidsperiod, 
och sedan automatiskt sätta ihop alla bilder till en videofil.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja TIMELAPSE-FUNKTION. Tryck på 
OK-knappen för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja mellan att ställa 
in intervalltiden eller ej för fotografering med time-lapse: AV / PÅ. Om PÅ väljs, 
behöver användaren ställa in intervalltiden enligt den rådande situationen: 15 
sek/30 sek/1 min/3 min/ 5 min/10 min/15 min/30 min. Om AV väljs, kommer 
timelapse- fotograferingsfunktionen inte att kunna användas.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

OBS:
1. Denna funktion måste användas tillsammans med TIMERINSTÄLLNINGEN,
2. PIR fungerar inte under den inställda TIMELAPSE-perioden. Men bilder tas enligt 
TIME-LAPSEFUNKTIONENS tidsintervall och sedan sammanställs alla bilder till en 
videofil.
3. Välj TIMELAPSE-fotograferingsläget när strömknappen står i PÅ-läget, varvid ka-
meran kommer att ta bilder i enlighet med användarens inställningar och automatiskt 
sammanställa till en videofil.
4. Efter att kameran ställts in på TIMELAPSEFOTOGRAFERINGS-läget kan man i MODE-
menyn bara välja fotoläge - inga andra lägen.
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4.15 TIMERINSTÄLLNING

Här ställer du in start- och sluttid för timelapse-fotografering. Om den används tillsam-
mans med TIMELAPSE-funktionen inom den inställda tidsperioden, kommer bilderna att 
tas i enligt med TIMELAPSE-intervallet och sedan sättas ihop till en videofil. Om denna 
funktion används oberoende inom den inställda tidsperioden, kommer bilderna att tas i 
enlighet med det inställda PIR- intervallet. Oavsett om denna funktion används tillsam-
mans med TIMELAPSE-funktionen eller separat, tas inga bilder utanför tidsperioden.

5. 1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

6. 2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja TIMERFUNKTION. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

7. 3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja mellan att ställa 
in start- och sluttid eller ej för TIMELAPSE-fotografering: AV/PÅ; När du väljer 
AV avbryts tidsperiodinställningen. Samtidigt som du väljer PÅ, trycker du på 
OK-knappen för tidsperioden. Inställning: På startraden: Tryck UP- eller DOWN-
knappen för att ställa in starttiden. Tryck på OK-knappen för att växla mellan 
timme / minut. När du har ställt in startlinjen, tryck på OK-knappen för att byta till 
slutraden. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in sluttiden. 

8. 4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLL-
NINGS-menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

OBS: Starttiden för den här inställningen måste vara senare än den aktuella sys-
temtiden. När denna funktion är inställd med TIMEL LAPSE, kommer de bilder som 
tagits under tidsperioden automatiskt att sättas ihop till en videofil. När du använder 
TIMERINSTÄLLNINGS-funktionen oberoende, inom den inställda tidsperioden, kommer 
PIR-sensorn att fungera och bilder kommer att tas i enlighet med PIR-inmatningen. 
Bilder kommer dessutom inte att tas utanför den inställda tidsperioden.

4.16 KAMERANS NAMN

Varje kamera kan ställas in med ett unikt 4-bitars serienummer för att kunna särskiljas 
från andra kameror.

När BILDINFORMATIONEN är inställd på PÅ visas serienumret längst ned på bilden och 
videoklippet.

1. Tryck på MENU-knappen för att gå till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja KAMERANS NAMN. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

SE
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3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill visa 
bildens-/videoklippets serienummer: AV/PÅ; När du väljer AV avbryts serienum-
merinställningen. När du väljer PÅ, kommer du till en inställningsskärm. Tryck på 
OK-knappen för att komma till KAMERANAMN-inställningen. Tryck på UP- eller 
DOWN-knappen för att ställa in serienumret och tryck på OK-knappen för att växla 
mellan 4-bitarsnummer.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

4.17 LÖSENORD

Här ställer du in kamerans startlösenord för att skydda din integritet. När du har ställd in 
lösenordet, måste du ange detta varje gång du startar maskinen.

1. Tryck på MENU-knappen för att gå till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja LÖSENORD. Tryck på OK-knappen 
för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill ställa in 
lösenordet: AV/PÅ; När du väljer AV avbryts lösenordsinställningen. När du väljer 
PÅ, kommer du till en inställningsskärm. Tryck på OK-knappen för att komma 
till LÖSENORDS-inställningen. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in 
lösenordet och tryck på OK-knappen för att växla mellan 4-bitarsnummer.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

OBS: Användarna måste komma ihåg sina lösenord. Om startlösenordet glöms bort, 
kan man använda universallösenordet "1111" för att öppna kameran.

4.18 AUTOMATISK LJUDINSPELNING

Här bestämmer du om ljudet ska vara på vid inspelning.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja LJUDINSPELNING. Tryck på OK-
knappen för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill ha ljudet 
på eller ej: AV / PÅ.
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4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå till tillbaka till huvudvyn.

 

4.19 KNAPPLJUD

Här sätter du på eller stänger av knappljudet.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja KNAPPLJUD. Tryck på OK-knappen 
för att komma till undermenyvy;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill ha 
knappljudet på eller ej: AV / PÅ.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta sparande samt återgång till INSTÄLLNINGS-
menyn. Tryck på MENU-knappen för att gå tillbaka till huvudvyn. 

 

4.20 FIRMWARE

Här kan användarna se kamerans aktuella versionsnummer och uppgradera till den 
senaste firmwareversionen.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja FIRMWARE. Tryck på OK-knappen 
för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck UP- eller DOWN-knappen för att välja önskat alternativ: 
FW-uppdatering/version. När användaren väljer FW-uppdatering, måste denne se 
till att det är den senaste programvaruversionen som kan uppgraderas på min-
neskortet och sedan trycka på OK-knappen för att programvaran ska uppgraderas 

SE
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automatiskt. Efter uppdateringen kommer kameran att stängas av automatiskt. 
Om användaren behöver kontrollera versionsnumret, kan han/hon se det direkt i 
versionsundermenyn.

4. Efter inställning, tryck på OK-knappen för att gå tillbaka till INSTÄLLNINGS-menyn.

 

4.21 STANDARDINSTÄLLNINGAR

Här återställer du kamerans fabriksinställningar. Den kan användas om kameran inte är 
korrekt inställd. Funktionen raderar inte data i kameran eller på minneskortet.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja STANDARDINSTÄLLNINGAR. Tryck 
på OK-knappen för att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill åter-
ställa kamerans standardinställningar eller ej: Ja / Nej.

4. Efter inställning, tryck på OK-knappen för att gå tillbaka till INSTÄLLNINGS-menyn.

 

4.22 FORMAT

Här formaterar du minneskortet och raderar alla filer på detta.

1. Tryck på MENU-knappen för att komma till INSTÄLLNINGS-menyn,

2. Tryck in UP- eller DOWN-knappen för att välja FORMAT. Tryck på OK-knappen för 
att komma till undermenyvyn;

3. I undermenyvyn, tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja om du vill formatera 
minneskortet eller ej: Ja / Nej.

4. Efter inställning, tryck på OK-knappen för att gå tillbaka till INSTÄLLNINGS-menyn.



26

 

OBS: Använd den här funktionen med försiktighet. Foto-/videofilerna är inte längre 
tillgängliga när du har formaterat SD-kortet.

5. UPPSPELNINGSLÄGE
Foto-och videofiler som spelats in på kameran kan spelas upp på denna. Användarna kan 
också låsa, låsa upp och ta bort filer på kameran.

I uppspelningsläge, måsteströmknappen stå i TEST-läget. Tryck MODE-knappen för att gå 
in i uppspelningsläget och stanna kvar där.

5.1 TITTA PÅ FILEN

1. Tryck på MODE-knappen för att komma in i uppspelningsläget. Filerna på kortet 
visas på skärmen. Ikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen visar filtypen, "     " 
för foto, och "     " för video. 

2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att spola filen framåt eller bakåt.

3. När du väljer videofil, tryck på OK-knappen för att spela upp. Tryck sedan på OK-
knappen igen för att pausa. Tryck på MENU-knappen för att stoppa videouppspel-
ningen.

4. Efter inställning, tryck på OK-knappen för att gå tillbaka till INSTÄLLNINGS-menyn.

5.2 SKYDDA FIL

I uppspelningsläge låser du den aktuella foto- eller videofilen för att skydda den mot 
oavsiktlig radering.

5. 1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

6. 2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja den foto- eller video-fil som ska 
låsas.

7. 3. Tryck på MENU-knappen för att växla till uppspelningsmenyn.

8. 4. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja SKYDDA. Tryck på OK-knappen 
för att välja alternativ: Ja / Nej.

9. 5. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och återgå till uppspelningsmenyn.

 

SE



27

OBS:

1. I uppspelningsläget och när filen väl är skyddad, kommer ikonen “        ”att visas i det 
övre vänstra hörnet på skärmen. 

2.Radering tar inte bort en skyddad fil, men det gör formatering.

5.3 TA BORT SKYDD FÖR FIL

I uppspelningsläge låser denna funktion upp den aktuella skyddade filen.

10. 1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

11. 2. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja den låsta foto- eller videofilen.

12. 3. Tryck på MENU-knappen för att växla till uppspelningsmenyn.

13. 4. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja TA BORT SKYDD FÖR FIL och 
tryck på OK-knappen för att välja alternativet: Ja / Nej.

14. 5. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och återgå till uppspelningsmenyn.

 

OBS: I uppspelningsläge och när den skyddade filen väl har låsts upp, kommer ikonen 
“         ” i det övre vänstra hörnet på skärmen att försvinna. 

5.4 SKYDDA ALLA

I uppspelningsläge, lås alla foto- eller videofiler för att skydda dessa mot oavsiktlig 
radering.

1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

2. Tryck på MENU-knappen för att växla till uppspelningsmenyn.

3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja SKYDDA ALLA. Tryck på OK-
knappen för att välja alternativ: Ja / Nej.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och återgå till uppspelningsmenyn.
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5.5 TA BORT SKYDD FÖR ALLA

I uppspelningsläge låser denna funktion upp alla skyddade filer.

1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

2. Tryck på MENU-knappen för att växla till uppspelningsmenyn.

3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja TA BORT SKYDD FÖR ALLA. Tryck 
på OK-knappen för att välja alternativ: Ja / Nej.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och återgå till uppspelningsmenyn.

 

 
5.6 RADERA EN

I uppspelningsläge raderar denna funktion den valda filen.

1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

2. Tryck på MENU-knappen för att växla till uppspelningsmenyn.

3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja RADERA EN. Tryck på OK-knappen 
för att välja alternativ: Ja / Nej.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och återgå till uppspelningsmenyn.

 

OBS: Var försiktig med att radera filer - filerna kan inte återskapas efter radering.

SE
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5.7 RADERA ALLA

Här kan du radera samtliga foto- och videofiler. Gör så här.

1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

2. Tryck på MENU-knappen för att byta till uppspelningsmenyn.

3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att välja RADERA ALLA. Tryck på OK-
knappen för att välja alternativ: Ja / Nej.

4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och återgå till uppspelningsmenyn.

 

5.8 AVSLUTA

Så här går du tillbaka till uppspelningsmenyn och till uppspelningsvyn. Gör så här.

1. Tryck på MODE-knappen för att byta till uppspelningsläget.

2. Tryck på MENU-knappen för att byta till uppspelningsmenyn.

3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen till att välja AVSLUTA.

4. Tryck på OK-knappen för att återgå till uppspelningslägets förhandsgranskningsvy.
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6 BILAGA

6.1 VANLIGA PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

SE

Problem Tänkbara orsaker Åtgärder

Kan inte sättas på Låg batterinivå eller fel typ av 
batteri. 

Byt ut mot rätt modell och fulladdat 
batteri.

Batterierna är felinsatta Se instruktionerna för att sätta in 
batterierna på rätt sätt.

Främmande föremål i batterifacket Kontrollera att det inte finns främ-
mande föremål i batterifacket och 
gör rent

Den externa strömkällan har fel 
specifikation eller är felansluten 

Använd anpassad extern strömför-
sörjning med korrekt anslutning

Arbetstemperaturen är för hög eller 
för låg

Använd kameran vid rätt 
temperatur.

Kameran stängs plötsligt av Låg batterinivå Byt till nya batterier. 

Bilderna är normala under dagen, 
men blir mörka på natten

Svaga batterier eller otillräcklig 
extern strömförsörjning. IR-lampan 
fungerar inte normalt

Byt till nya batterier. 

Läser inte minneskort eller sparar 
inte filer

Batterierna tar slut innan filerna 
sparas

Byt till nya batterier.

Minneskortet har för låg skrivhas-
tighet

Byt till minneskort med skrivhastig-
het på CALSS4 eller bättre.

Minneskortet är skadat eller uppfyl-
ler inte specifikationerna

Byt till godkänt minneskort och låt 
kameran formatera detta.

Kameran slutade fungera under 
fotografering

Dåliga batterier eller extern 
strömförsörjning som inte uppfyller 
kraven

Byt till nya batterier eller ett externt 
nätaggregat som uppfyller kraven

Minneskortet är skadat eller av 
dålig kvalitet

Byt till godkänt minneskort och låt 
kameran formatera minneskortet. 
Återställ kameran till standardin-
ställningen och starta om den.

Knapparna fungerar inte Kortslutning uppstår när kameran 
ansluts till annan utrustning

Koppla från och starta om kameran 
samt anslut den på rätt sätt till 
andra enheter.

En knapp har fastnat Tryck med fingret för att kontrollera 
varje knapp och starta om kameran.

Minneskort med dålig kvalitet gör 
att kameran inte fungerar normalt

Ta bort minneskortet, ta ut och sätt 
in batterierna på nytt och starta om 
kameran.
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Kameran drar mycket ström Kontrollera kamerainställningarna 
- för kort PIR-intervall.

PIR-intervallet kan förlängas i 
lämplig omfattning för att öka bat-
teriets livslängd.

Kontrollera kamerainställningarna 
- för hög PIR-känslighet.

PIR-känsligheten kan minskas i 
lämplig omfattning för att öka bat-
teriets livslängd.

Kontrollera kamerainställningarna 
- för hög IR-ljusstyrka.

IR-ljusstyrkan kan minskas för att 
öka batteriets livslängd.

Kontrollera kamerainställningarna 
- för långa videoklipp.

Ställ in kortare videolängd (t.ex. 
5 sek) för att öka batteriets 
livslängd.

Kontrollera kamerainställningarna 
- för många bildserier.

Ställ in ett mindre antal bildserier 
(t.ex. 1) för att öka batteriets 
livslängd.

Flera bilder och videor tas på 
natten

IR-lampan drar mycket ström på 
natten. Om fler bilder eller videor 
tas på natten, bör extern strömför-
sörjning användas.

Ovanstående inställningar påverkar balansen mellan kamerans prestan-
da och batteriets livslängd. Användarna kan i skälig omfattning själva 
ställa in kameran för att åstadkomma en vettig balans mellan funktion 
och batterilivslängd.

Kameran läcker eller immar igen Packningsringen har släppt el-
ler tätar inte p.g.a främmande 
föremål

Kontrollera packningsringen och 
håll den ren. Den får inte släppa 
eller vändas på.

Snäpplåset är inte ordentligt 
stängt, eller så sitter den vatten-
täta gummipluggen till nätadap-
terkontakten inte ordentligt fast

Innan kameran kan fungera 
normalt måste alla snäpplås vara 
stängda och den vattentäta gum-
mipluggen måste sättas fast och 
noggrant kontrolleras.

Felaktig användning som att t.ex. 
lägga kameran i vatten

Kameran klarar regn, men får 
aldrig läggas i vatten.

Kameran har installerats eller pla-
cerats på fel sätt, t.ex. upp och ned

Installera/placera kameran på rätt 
sätt. Kamerahuvudet måste vara 
uppåt och så vertikalt placerat 
som möjligt.
Om kameran ska placeras nära 
marken, måste dess underdel 
befinna sig på mer än 20 cm 
avstånd.

Kameran klarar av att arbeta när det regnar. Om kameran är immig eller 
om det kommit in vatten, men den fortfarande fungerar normalt, ska 
den omedelbart stängas av och batteriet tas bort. Torka bort allt vatten 
eller imma med en torr handduk, öppna sedan kameralocket och låt den 
stå upprätt på en ventilerad plats. Kameran kan sedan användas efter 
att den blivit helt torr.
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Fel lösenord Glömt lösenordet Skriv in universallösenordet 
"1111" i kameran. Därefter kan 
du ställa in ett nytt lösenord, eller 
stänga av lösenordsfunktionen. 
Kontakta återförsäljaren om du 
också misslyckas med universal-
lösenordet.

Kameran fungerar inte normalt 
med extern strömkälla

Dålig kontakt Kontrollera kontakterna för att se 
till att de är ordentligt anslutna

Fel på den externa strömkällan Byt nätaggregat. Krav: utspän-
ning DC 6V (+ /- 5%), utgående 
strömstyrka ska vara större än 
eller lika med 2A. För låg spänning 
gör att kameran inte fungerar, 
medan för högspänning kommer 
att skada den.

Kameran fungerar onormalt och 
med störningar

Användaren har ställt in kameran 
felaktigt

Ställ in den på rätt sätt. Om använ-
daren inte kan ställa in kameran, 
kan han/hon återställa kamerans 
standardinställningar och starta 
om. Läs denna bruksanvisning för 
ytterligare information.

Kameran tar inte bilder 
automatiskt

PIR-sensorn fungerar inte när 
kameran är inställd på timelapse-
funktion

Stäng av timelapse-funktionen. 
Om användaren inte kan ställa in 
kameran, kan han/hon återställa 
kamerans standardinställningar 
och starta om. Läs denna bruksan-
visning för ytterligare information.

Kan inte byta till VIDEO- eller FOTO 
+ VIDEO-läge

Timelapse-funktionen är påslagen. Stäng av timelapse-funktionen. 
Om användaren inte kan ställa in 
kameran, kan han/hon återställa 
kamerans standardinställningar 
och starta om. Läs denna bruksan-
visning för ytterligare information.

Övriga problem Kameran kan sättas på, men det 
uppstår andra problem

Försök med följande:
1. Byt till batterier med tillräcklig 
laddning.
2. Byt till godkänt minneskort och 
låt kameran formatera detta.
3. Återställ kameran till standard-
inställningen och starta om.

Om ovanstående metod inte kan lösa problemet kan kameran vara 
skadad. Kontakta återförsäljaren.
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6.2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bildsensor 3,0 MP färg CMOS, max. 16MP ( programvaruinterpolering )

Objektiv F = 2.5 f = 8.7 mm, FOV = 50°

Lagring Stödjer SD/SDHC-kort, max. 32GB

PIR triggertid 0,5 s

IR-lampor - specifika-
tioner och antal

940 nm/40 st. Justerbar ljusstyrka

PIR-känslighet Hög/medel/låg

PIR-känslighetsavstånd 0~18 m

PIR-vinkel 90°

PIR-fördröjning 2 sek~30 min

LCD-skärm 2.0'' TFT-LCD

Arbetsläge Foto / video / foto & video / tidsfördröjning

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

Video Format: AVI   1080P / 720P / VGA

Videolängd Valbar, 5 sek ~ 5 min

Språk Engelska / Finska / Norska / Tyska / Svenska

Mikrofon Ja, inbyggd

Högtalare Ja, inbyggd

Temperaturavkänning Support

Driftspänning DC 6V

Batterier 4 / 8 st AA-batterier

Extern strömkälla DC 6 V / 2,0 (sladd medföljer ej)

Vattenskyddsklass IP66

Mått 145 (L)×105 (B)×70 (H)mm

Vikt 287 ± 5 g (utan batterier)
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