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(Adapter medfølger ikke)
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2. Specifikationer

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

Videoopløsning 1080P/720P/
480P/240P

Detektionsvinkel Op til 60°
Detektionsafstand 20 m (nat)
LED-udfyldningslys,
bølgelængde

850 nm (lav synlighed)

Udløsertid 0,2s - 0,5s
Vandtæt niveau IP65
Driftstemperatur 20 °C - 71 °C

Hukommelseskorttype Op til 32G TF-kort
(Klasse 10)

Strømforsyningstype Batteri/Ekstern
Batteritype AA-batteri

Driftsspænding 6 V
Ekstern strømforsyning DC 6 V
Standbytid Op til 3 måneder
Billedformat JPEG
Videoformat AVI

Skærmstørrelse 2.0"
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3.Menufunktioner

Vælg den
ønskede
optagetilstand

Tilstand
Foto (standard)
Video
Foto og video

Billedoplø
sning

Vælg en anden
billedopløsning

Billed
serier

1 foto (standard)
2 fotos i en serie
3 fotos i en serie
10 fotos i en serie

Du kan vælge det
billedantal, der skal
tages, når kameraet
aktiveres

Videooplø
sning

Du kan vælge
videolængde

3 sekunder
til 10 min.

Lydoptag
else

Angiv, om
kameraet skal
optage lyd

Til (standard) Fra

Billedi
nterval

5 sekunder
(standard) til maks.
60 minutter

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

1920*1080P/1280*720P 

848*480P/720*480P
640*480P/320*240P

Vælg en anden
videoopløsning

Videol
ængde

Tidsintervallet
mellem hver
billedoptagelse(1)

Følsomhe
d for
bevægels
essensorer

Du kan justere
følsomheden for
bevægelsessens
orerne.

Lav
Middel (standard)

Høj
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Optagetid
for mål(2)

Indstil kameraet
til at optage med
visse intervaller

Til (angiv interval)
Fra (standard)

Time-
lapse

Indstil time-
lapsetilstand og
længde for klippet.

Til
Fra (standard)

Engelsk/Tysk
Dansk/Finsk

Svensk/Spansk
Fransk/Italiensk
Hollandsk/Polsk

Portugisisk/Norsk
Croatian

Vælg et andet
displaysprogSprog

Hvis Endeløs
optagetilstand er
aktiveret, vil
kameraet ikke
stoppe med at
optage, når
hukommelseskortet
er fuldt. I stedet
overskrives de ældste
videoer eller billeder
for at give plads til
fortsat optagelse.

Endeløs
optagelse

Til
Fra (standard)
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Til indstilling af dato
og klokkeslæt. Du
kan også vælge
tidsformat (24t eller
12t) og vælge
datoformat (dd/mm/
åååå, åååå/mm/dd
eller mm/dd/åååå)

Klokkesl
æt og
dato

Indsæt
Klokkeslæt og

dato
Tidsformat
Datoformat

Vælg, om der
skal stemples dato
og klokkeslæt
på billedet.

Tidsste
mpel
på foto

Klokkeslæt og
dato (standard)
Dato
Fra

Indstil en
adgangskode til
beskyttelse af dit
kamera

Adgangsk
odebeskyt
telse

Til
Fra (standard)

Vælg med
forsigtighed! Du
mister alle data på
hukommelseskort
et, når du
formaterer det.

Formatér
hukomm
elseskort

Ja
Nej (standard)

Serienr.
Til opsætning af
et serienummer
for kameraet(3)

Nulstil
indstilli
nger

Ja
Nej (standard)

Til
Fra (standard)

Gendanner alle
kameraets
oprindelige
indstillinger
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(1)  Vi kan fx indsætte en videolængde på 1
      minut og et billedinterval på 30 sekunder.
      Når kameraet registrerer et dyr, vil det
      begynde at optage en video på 1 minut. Men
      kameraet registrerer ikke kontinuerligt. Når
      videoen er færdig, vil kameraet ikke
      begynde at registrere omgående. Det vil
      begynde at registrere igen 30 sekunder
      efter, at videoen er taget færdig. Dette sker
      for at spare på batteriet.

(2)  Hvis du vil bruge funktionen "Optagetid for
      mål", skal du sikre dig, at funktionen "Time-
      lapse" allerede er slået til, og kliplængden
      indstillet.

(3)  Hvis du bruger flere kameraer samtidig og
      ønsker at kunne se, hvilket kamera, der har
      optaget hvilke billeder og videofiler, kan du
      angive et serienummer til hjælp.
      Serienummeret vises herefter i nederste
      højre hjørne af alle billeder og videoer.

DEN 30



Ofte stillede spørgsmål
1. Jeg kan ikke tænde mit kamera!
ü Tjek, om der er fuld strøm på batterierne;
ü Tjek, om batterierne vender korrekt i
    kameraet;
ü Læg batterierne i igen.
2. Mit kamera optager hverken billeder eller
    video!
ü Tjek, om TF-kortet er Klasse 10;
ü Tjek, om TF-kortet fungerer korrekt i en
    anden enhed;
ü Formatér TF-kortet.
3. Kameraet registrerer ikke noget!
ü Sørg for, at kameraet ikke befinder sig bag
    glas;
ü Tjek indstillingerne i menuen, justér
    kameraets detektionsafstand og
    detektionsfølsomhed, og prøv igen.
4. Hvorfor optager kameraet ikke om natten, når
    det fungerer fint om dagen?
ü Tjek kameraets batteriniveau. Hvis
    batteriniveauet er lavt (< 1/3
    af fuld kapacitet), vil funktionen nightvision
    automatisk lukke ned. Skift batterierne, så
    nightvision kan fungere igen.
5. Funktionen “Optagetid for mål” virker ikke!
ü Tjek, om funktionen “Time-lapse” også er slået
    til, og om en længde er angivet for klippet.
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Bemærk venligst - Ret til uvarslet
ændring i alle produkter forbeholdes. Vi
tager forbehold for fejl og udeladelser i
denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder
materialer, komponenter og stoffer, der
kan være skadelige for menneskers
sundhed og for miljøet, hvis affaldet
(kasseret elektrisk og elektronisk udstyr)
ikke håndteres korrekt.
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Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket
med en overkrydset skraldespand, som
vist på symbolet herover. Den
symboliserer, at elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret
indsamlingsordninger, hvor kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer
og andre indsamlingssteder eller bliver
afhentet direkte fra husholdningerne.
Nærmere information kan fås hos
kommunens tekniske forvaltning.

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