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DENVER WCT-8010

Viltkamera
Hurtigstart

Oversikt

2-tommers LCD-skjerm
Shot-knapp
OK-knappen
Strømbryter
USB-kontakt
Micro SD-kortspor
Replay-knapp

8) Menyknapp
9) Venstre knapp
10) Opp-knapp
11) Ned-knappen
12) Høyre knapp
13) Mikrofon

Kameraet har 3 grunnleggende driftsmoduser:
1. OFF-modus: AV/PÅ-knappen står på OFF.
2. ON-modus: AV/PÅ-knappen står på ON.
3. TEST-modus: AV/PÅ-knappen står på TEST.
Av de tre modusene er OFF den sikre modusen når microSD-kortet eller batteriene skal byttes ut eller 
kameraet skal transporteres.
A. Du kan velge mellom tre moduser under systeminnstillinger.
a. Kamera  - 
tar  kun bilder.
b. Video
Tar kun opp video.
c. Bilder og video.
Tar bilde først, deretter video.
B.  Det finnes også to måter å ta bilder eller videoer på.
a.Manuelt ved bruk Shot-knapp
Når du har skjøvet AV/PÅ-bryteren til «TEST», uten at det vises en meny på displayet, trykk på «Shot» til 
på for å ta bilder eller video.
b. Automatisk



Når du har skjøvet AV/PÅ-bryteren til ON vil LED-lampen lyse i 15 sekunder, hvorpå kameraet vil ta bilder 
eller video når det oppdager bevegelse.
C. For å se bildene eller videoene på kameraet, slå av kameraet, skyv AV/PÅ-bryteren til «Test», og 

trykk på OK-tasten på for å åpne visningsmodus.
a. Bilder
Trykk opp eller ned på fjernkontrollen for å vise forrige eller neste 
bilde. b. Videoer
Trykk på den Replay- knappen på for å starte videoen, trykk en gang til på den venstre knappen for å 
stoppe videoen.
OBS: Trykk på OK for å gå tilbake til skjermen.
D.  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 væ re 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  gjenvinningsstasjoner  og andre  innsamlingssteder,  eller  bli  hentet  direkte  fra  husholdningene.  Mer 
informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen WCT-8010 er i overenstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast 
inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: WCT-8010.  Deretter 
går du til produktsiden, du finner det  direktivet under downloads/other downloads
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