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(Adaptor ikke inkludert)
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2. Spesifikasjoner

Bildeoppløsning 24/20/16/12/8/5/3/1 MP

Videooppløsning 1080P / 720P /480P 
/ 240P

Deteksjonsvinkel Opptil 60°
Deteksjonsavstand  20 m (natt)

Fullt lys LED-
bølgelengde

850 nm (lav glød)

Aktiveringstid 0,2 s – 0,5 s

Vanntett nivå IP65
Driftstemperatur -20 °C – 70 °C

Minnekorttype
Opptil 32 G TF-kort
(klasse 10)

Strømforsyningstype Batteri/eksternt
Batteritype AA-batteri

Arbeidsspenning 6 V
Ekstern strømforsyning DC 6 V
Standby-tid Opptil 3 måneder
Bildeformat JPEG
Videoformat AVI
Skjermstørrelse 2.0”

NOR 115



3. Menyfunksjoner
Velg
arbeidsmodus
en du trenger

Modus
Bilder (standard)
videoer
Bilder & videoer

Bildeoppl
øsning

Velg en annen
bildeoppløsning

Fotoserier

1920*1080P
1280*720P
848*480P 720*480P
640*480P 320*240P

Du kan angi
bildekvaliteten
når kameraet er
aktivert

Videooppl
øsning

Velg en annen
videooppløsning

3 sekunder
til 10 min.

Angi dersom du
vil kameraet skal
ta opp lyd

Tidsintervallet
mellom hver
utløsning(1)

5 sekunder
(standard) til 60
minutter maks.

24 MP 20 MP 16 MP
12 MP 8 MP 5 MP

3 MP 1 MP
1 bilde (standard)
2 bilder i serie
3 bilder i serie
10 bilder i serie

Du kan velge
videolengden

Videolen
gde

På (standard) avAutoopp
tak

Utløsnin
gsforsink
else

Du kan justere
følsomheten til
bevegelsesdetek
sjonssensoren.

Lav
Middels

(standard)
Høy

Følsomhet
bevegelses
sensorer
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Angi kameraet til
å gjøre opptak
ved bestemte
intervaller

På (for å angi
intervallet)
Av (standard)

Angi
tidsintervallmodus
en og lengden til
intervallet.

Velg et annet
skjermspråkSpråk

Dersom modus for
uendelig opptak er
på, vil ikke
kameraet stoppe
opptak når
minnekortet er fullt,
men sletter de
eldste videoene
eller bildene for å
fortsette løpende
opptak

Uendelig
opptak

På
Av (standard)

Måloppt
aktstid(2)

Tidsint På/av (standard)
ervall

Engelsk/Tysk
Dansk/Finsk
Svensk/Spansk
Fransk/Italiensk
Nederlandsk
Portugisisk
Polsk/Norsk
Croatian
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For å angi tid og
dato. Du kan også
angi tidsformatet (24
t eller 12 t) og velge
datoformatet (dd/
mm/åååå, åååå/mm/
dd or mm/dd/åååå)

Tid og
dato

Innstilling av tid
& dato
Tidsformat
Datoformat

For å velge om
det skal vises tid
og tid og dato på
bildet.

Fotost
empel

Tid & dato
(standard)

Dato
Av

Angi et passord
for å sikre
kameraet ditt

Passordb
eskyttelse

På
Av (standard)

Velg forsiktig! Du
mister alle
dataene på
minnekortet
dersom du
formaterer det.

Formater
minnekort

Ja
Nei (standard)

For å angi
serienummeret
til kameraet(3)

Tilbakestill
innstilling
er

Ja
Nei (standard)

På
Av (standard)

Serienr.

Tilbakestille alle
innstillingene til
opprinnelige
innstillinger
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(1)	 Vi setter f.eks. 1 minutt videolengde og 30
sekunder opptaksforsinkelse. Når
kameraet detekterer et dyr, starter det
opptak av en video på 1 minutt. Kameraet
vil imidlertid ikke detektere løpende. Når
videoen er ferdig, vil ikke kameraet
detektere umiddelbart. Det vil forsøke
deteksjon igjen 30 sekunder etter at
videoen er fullført, for å bevare
batteritiden.

(2)	 For å bruke “Målopptakstid”-funksjonen,
må du sørge for at du alltid har slått på
“Tidsintervall”-funksjonen og angitt
lengden for tidsintervallet.

(3)	 Dersom du bruker flere kameraer
samtidig og ønsker å gjenkjenne hvilket
kamera som tok hvilke bilder og videoer,
kan det være nyttig å sette opp et
serienummer. Serienummeret vises på
bunnen av bildet eller videoene.
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Ofte stilte spørsmål

1. Jeg får ikke slått av kameraet mitt!
ü Kontroller om batteriene har strøm;
ü Kontroller at batteripolariteten er riktig;
ü Sett inn batteriene på nytt.
2. Kameraet mitt tar ikke bilder eller videoer!
ü Kontroller at TF-kortet er i klasse 10;
ü Kontroller at TF-kortet fungerer normalt på
    andre enheter;
ü Formater TF-kortet.
3. Kameraet detekterer ikke noe!
ü Sørg for at kameraet ikke står bak glass;
ü Kontroller innstillingene i menyen for å justere
    deteksjonsavstanden og deteksjonsfølsomheten
   til kameraet, og prøv igjen.
4. Hvorfor tar ikke kameraet opptak om natten,
    men fungerer greit om dagen?
ü Kontroller kameraets batterinivå. Dersom
    batteriet er lavt (< 1/3 av fult batteri), slås
    nattfunksjonen automatisk av. Lade batteriene
    for å tilbakestille nattfunksjonen.
5. Min “Målopptakstid”-funksjon fungerer ikke!
ü Kontroller om du også har slått på “Tidsintervall-
    funksjonen, og angi tidsintervallets lengde.
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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 A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder
materialer, komponenter og stoffer som
kan være farlig for din helse og for miljøet,
hvis materialet (kassert elektrisk og
elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.
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Elektrisk og elektronisk utstyr er merket
med en søppelbøtte med kryss over,
som vist ovenfor. Dette symbolet betyr
at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må
kastes sammen med annet
husholdningsavfall, men skal avhendes
separat.

Alle byer har opprettet
innsamlingspunkter, hvor elektrisk og
elektronisk utstyr kan enten leveres inn
gratis på resirkuleringsstasjoner og
innsamlingspunkter, eller samles inn fra
husholdninger. Du kan få mer informasjon
fra de lokale myndighetene i byen din.

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