
 
 

DENVER WCT-5001 

 

Utmarkskamera 
Hurtigstart 

 

NOR 
 

Oversikt 

 
EN NO 

Positive battery slot Positivt batterispor 

Micro SD card slot Luke til mikro-SD-kort 

USB connector USB-kontakt 

Negative battery slot Negativt batterispor 

Power swith Strømbryter 

AV connector (AC cable not incl.) AV-kontakt (AC strømkabel ikke inkludert) 

 
 

 
EN NO 

DC Input DC Strøminngang 

IR LED IR LED 



IR LED IR LED 

Photosensitive Fotosensitiv 

Indicate Light Indikatorlys 

Lens Linse 

PIR PIR 

Bottom Lock Nedre lås 

Bottom Fix Hole Nedre fiksehull 

 
 
 
Kameraet har 3 grunnleggende driftsmoduser: 
 
1. OFF-modus: AV/PÅ-knappen står på OFF. 
1,1 last 4 AA batterier (ikke inkludert) 
1.2 Støtter opp til 32GB mikro-SD-kort (ikke inkludert) 
 
2. TEST-modus: AV/PÅ-knappen står på TEST. 
Skyv strømbryteren fra AV til Test (indikatorlyset blinker to ganger når mikro-SD-kortet oppdages, og 
blinker én gang hvis SD-kort ikke er satt inn), skyv den så til PÅ-posisjonen, og kameraet skrur seg på. 
(Skyv ikke strømbryteren direkte fra AV til PÅ) 
Etter mikro-SD-kortet (ikke inkludert) er satt inn i kameraet, koble til en datamaskin med en USB-kabel (i 
TEST-modus), og kameraet vil fungere som en flyttbar disk.  
 
3. ON-modus: AV/PÅ-knappen står på ON.  
I denne modusen blinker indikatorlyset i ca. 10s for bufring, kameraet vil så fungere automatisk med 
bevegelsesregistrering. 
Kameraet er forhåndsinnstilt med 3 flerskudd + 10s video, det tar 3 bilder og en 10 sekunders video per 
utløsning. 
 
Av de tre modiene er OFF den spesifisert sikre modusen når SD-kortet eller batteriene skal byttes eller 
kameraet skal transporteres. 
 
4. Hvordan se bilder eller videoer på kameraet 
Skru av kameraet og skyv strømbryteren til Test, koble det til datamaskinen med en USB-kabel (i TEST-
modus), og kameraet vil fungere som en flyttbar disk.  
 
Merk at dette ikke er en feil med kameraet: 
 
Kraftig regn, tåke og yr (i mørket) vil gi hvite bilder uten motiv. 



MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være 
farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke 
håndteres riktig. 
 
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet 
husholdningsavfall, men skal avhendes separat. 
 
Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne 
måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet. 
 
Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten 
sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra 
husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger. 
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