
 
 

DENVER WCT-5001 

 

Luontokamera 
Pikaopas 

 

ENG 
 

Yleiskatsaus 

 
EN FI 

Positive battery slot Positiivinen paristo-osasto 

Micro SD card slot Micro SD -korttipaikka 

USB connector USB-liitin 

Negative battery slot Negatiivinen paristo-osasto 

Power swith Virtakytkin 

AV connector (AC cable not incl.) AV-liitäntä (verkkovirtajohto ei sisälly toimitukseen) 

 
 

 
EN FI 

DC Input DC-tuloliitäntä 

IR LED IR LED 



IR LED IR LED 

Photosensitive Valoherkkä 

Indicate Light Merkkivalo 

Lens Objektiivi 

PIR PIR 

Bottom Lock Alalukitus 

Bottom Fix Hole Alakiinnitysreikä 

 
 
 
Kamerassa on 3 perustoimintotilaa: 
 
1. Pois päältä -tila: Virtakytkin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa. 
1.1 Lataa 4 AA-paristoa (eivät sisälly mukaan) 
1.2 Tukee enintään 32 Gt micro SD -korttia (ei sisälly mukaan) 
 
2. Testitila: Virtakytkin on TESTI-asennossa. 
Kytke virtakytkin POIS PÄÄLTÄ -asennosta TESTI-asentoon (merkkivalo välähtää kahdesti, kun micro SD -
kortti tunnistetaan, ja kerran, jos micro SD -korttia ei ole sisällä), kytke sitten PÄÄLLÄ-asentoon, jolloin 
kamera käynnistyy. (Älä vie virtakytkin suoraan POIS PÄÄLTÄ -asennosta PÄÄLLÄ-asentoon) 
Kun Micro SD -kortti on kytketty (ei sisälly mukaan) kameraan, liitä se tietokoneeseen USB-johdon avulla 
(TESTI-tilassa), jolloin kamera toimii ulkoisena asemana.  
 
3. PÄÄLLÄ-tila: Virtakytkin on PÄÄLLÄ-asennossa.  
Tässä tilassa merkkivalo välkkyy noin 10 sekunnin ajan puskurointia varten, minkä jälkeen kamera toimii 
automaattisesti liiketunnistuksen perusteella. 
Kamera on esiasetettu 3 kuvan sarjaan + 10 s videoon, jolloin se tallentaa 3 valokuvaa ja 10 sekuntia 
videota per laukaisu. 
 
Yllä olevissa kolmessa tilassa POIS PÄÄLTÄ -tila on määritetty turvallinen tila, kun micro SD -korttia tai 
paristoja vaihdetaan ja kameraa kuljetetaan. 
 
4. Valokuvien tai videoiden katselu kameralla 
Kytke kamera pois päältä, vie virtakytkin TESTI-asentoon, , kytke kamera tietokoneeseen UBS-johdolla 
(TESTI-tilassa), jolloin kamera toimii ulkoisena asemana.  
 
Huomaa, että tämä ei ole kameran virhetoiminto: 
 
Voimakas sade, sumu ja tihkusade (pimeässä) aiheuttaa, valkoisia kuvia, joissa ei näy kohdetta. 
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja 
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. 
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana 
vaan ne on hävitettävä erikseen. 
 
On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit 
varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 
 
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä 
itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
 

Maahantuoja: 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Tanska 
www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics



