
Infrarød Wild Kamera

Bruksanvisning

WCT-8020W
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INSTALLERE 
BATTERIENE
BRUK  ALKALISKE  BATTERIER  AV 
TYPE AA
1 Trekk forsiktig i denne lille spalten, og åpne batterikammeret.
2 Sjekk batterimerkene på innsiden av batterikammeret. Sett  inn 

batteriene,  og  sjekk  at  batteripolene  er  riktig  i  forhold  til 
markeringen.

3 Lukk igjen batterikammeret slik at det er tett for vann og støv.
4 MERK: Hvis du setter inn 8 AA-batterier feil vei, kan det 

medføre syrelekkasje, og batteriene kan til og med eksplodere, 
noe som kan forårsake feil på kameraet og skade på 
batterikammeret.
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INSTALLASJON AV 
MINNEKORT 

INSTALLERE ET 
MIKRO-SD-KORT
1. Sett inn mikro SD-

kortet med 
kontaktpunktene 
vendt ned. Mikro 
SD-kortet bør kunne 
gli fritt inn, uten 
motstand. Fortsett å 
press på kortet til du 
hører et lite klikk. 
Det betyr at mikro 
SD-kortet er låst på 
plass, og at det er 
klar for bruk.

2. For å ta ut mikro SD-
kortet, trykk på det 
slik at det løsner.
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HURTIGSTART
Gå inn i TEST-modus
Skyv  modusbryteren  fra  OFF  til  TEST-posisjon  for  å  aktivere 
kameraet og for å vise oppsett-skjermen.

Når du starter kameraet har du et kontrollpanel med 8 taster.
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BRUKERKNAPPER

REPLAY: Trykk på denne knappen for å starte 
avspillingsmodusen. Trykk på den for å starte avspillingen av en 
videofil, og trykk igjen for å stoppe den.
Opp: Bytte bruksmodus for opptak av videoer.
Ned: Bytte til manuelt opptaksmodus for opptak av bilder.
SHOT/OK: Manuelt opptak av video eller bilde, avhengig av 
opptaksmodusen du har valgt. Trykk på SHOT-knappen for å avslutte 
video-opptaket.
MENY Bruk MENU-knappen for å åpne innstillingsmenyen. 
Vi anbefaler at du plasserer kameraet i en høyde på 1 à 2 meter fra 
bakken.

Wi-Fi APP-funksjon
Søk etter “Denver WCT-8020W” i APP store (for IOS) eller i Google 
Play (for Android) med mobiltelefonen din, og last ned appen.
1. TEST-Modus (Sjekke  status  for  Wi-Fi  og  endre 

innstillingene)
1.1. Sett  modusbryteren  på  TEST-posisjon,  trykk  på  denne  likke 

knappen under  tastaturet  i  5 sekunder for å slette  koden, og 
start  opp  på  nytt  for  å  kunne  pare  fjernkontrollen  med 
kameraet.
(I TEST-modus kan fjernkontrollen kun pares med kameraet.)

1.2. Trykk  da  på  -knappen  på  kameraet  for  å  starte  WIFI-
funksjonen (i TEST-modus).
Du ser da WIFI-navnet (HUNTCAM-) og passordet 
(12345678) vist på skjermen.
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1.3. Bruk  telefonen  din,  søk  etter  Wi-Fi  navnet  og  tast  inn 
passordet.  Skjermen vil  da vise  meldingen:  Wi-Fi  connected 
(Wi-Fi er koblet til).

1.4. Navn og passord for Wi-Fi kan endre i appen når du er koblet 
til. 

2. On-modus
● Sett  kameraets  modusbryter  på  ON.  Kameraet  vil  da 

begynne  å  fungere  etter  en  nedtelling  på  10  sekunder, 
mens en rød LED blinker.

● Trykk  på  ON-knappen  for  å  åpne  Wi-Fi  bryteren  på 
fjernkontrollen. Når Wi-Fi er åpen, vil det blinke en blå LED-
indikator inntil telefonen er koblet til.

● Les  avsnittene  1.2~1.3  for  å  koble  mobiltelefonen  din  til 
kameraets Wi-Fi. Etter at du er koblet til, vil kameraet begynne å 
fungere.

2.1. Du kan bruke kameraet for opptak av bilder eller videoer via 
appen.
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2.2. Du finner alle opptak av bilder og videoer i “File” (se bilde 
under). Du kan også laste ned alle filene til fotoalbumet uten å 
ta ut mikro SD-kortet.

3. OFF-modus
3.1. Trykk på  OFF-knappen på  fjernkontrollen.  Wi-Fi-funksjonen 

stenges ned, og kameraet vil da fungere som et normalt Wild 
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kamera. Kameraet vil fange opp bilder eller  videoer så snart 
bevegelser  detekteres.  Du kan da laste  ned bildene/videoene 
når du igjen er koblet til din Wi-Fi.

Merk: Passord: 4 digitale tall (1314 er standard passord)
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter 
uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i 
denne manualen.

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 miljø 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, som vist ovenfor. Dette symbolet 
betyr  at  elektrisk  og  elektronisk  utstyr  og  batterier  ikke  må 
kastes  sammen  med  annet  husholdningsavfall,  men  skal 
avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte 
batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være 
sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og 
ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og 
elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til 

11



gjenvinningsstasjoner  og  andre  innsamlingssteder  eller  bli 
hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon 
fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S WCT-8020W er i overenstemmelse 
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: 
www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet 
øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: WCT-8020W. 
Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under 
nedlastinger/andre nedlastinger.
Operativt frekvensområde:
Maks. utgangseffekt:

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