
Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne,
før du tager produktet i brug første gang,
og gem vejledningen til senere brug.

1.  Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det
    udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og
    kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver
    tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier
    sammen eller forskellige batterityper
    sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke
    skal bruge systemet i længere tid. Tjek
    batteriernes polaritet (+/-), når du sætter
    dem i produktet. Forkert ilagte batterier
    kan forårsage en eksplosion. Batterier
    medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og
   opbevaringstemperaturområde ligger fra
   -20 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan
   funktionaliteten blive påvirket
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5.  Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører
     de elektriske dele i enheden, kan du få
     elektrisk stød. Reparation og service bør
     altid udføres af kvalificeret fagmand.
6.  Må ikke udsættes for varme eller direkte
     sollys!
7.  Brug kun originalt tilbehør sammen
     med produktet, da produktet ellers vil
     kunne fungere unormalt.
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(Adapter niet inbegrepen)
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2. Specificaties
Fotoresolutie 24/20/16/12/8/5/3/1 MP

Videoresolutie
1080P/720P/
480P/240P

Detectiehoek Tot 60°
Dectectiebereik 20 m (nacht)

Golflengte led
vulverlichting

850 nm (lage gloed)

Sluitertijd 0,2 s - 0,5 s
Beschermingsgraad
tegen vocht

IP65

Werktemperatuur 20 °C - 71 °C

Type geheugenkaart Tot 32G TF-kaart
(klasse 10)

Type voeding Batterij/extern
Type batterij AA-batterij
Werkspanning 6 V
Externe voeding DC 6 V
Stand-bytijd Tot 3 maanden
Fotoformaat JPEG

Videoformaat Avi
Schermgrootte 2.0 inch
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3. Menufuncties
Selecteer de
werkmodus die
u nodig heeft

Modus
Foto’s (standaard)
Video’s
Foto’s en video’s

Fotores
olutie

Selecteer een
andere
fotoresolutie

Serie
foto’s

U kunt het aantal
foto's instellen
wanneer de camera
is geactiveerd

1 foto (standaard)
2 foto's in serie
3 foto's in serie
10 foto's in serie

Selecteer een
andere
videoresolutie

Videores
olutie

U kunt de
lengte van de
video kiezen

3 seconden tot
10 minuten

Audio-
opname

Stel in of u wilt
dat de camera
geluid opneemt

Aan (standaard)
Uit

Opnamev
ertraging

De tijdsinterval
tussen elke
trigger(1)

5 seconden
(standaard) tot
max. 60 minuten.

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

1920x1080P/1280x720P
848x480P/720x480P
640x480P/320x240P

Videolen
gte

Gevoelighe
id
bewegings
sensoren

U kunt de gevoe
ligheid van de
bewegingsdetectie
sensor aanpassen.

Laag
Midden(standaard)
Hoog
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Stel de camera in
om met bepaalde
intervallen op te
nemen

Aan (om het
interval in te stellen)
Uit (standaard)

Stel de
tijdsverloopmodu
s en de lengte van
het tijdsverloop in.

Kies een andere
schermtaalTaal

Als de modus
Eindeloos opnemen
is ingeschakeld,
stopt de camera niet
met opnemen als de
geheugenkaart vol
is, maar worden de
oudste video’s of
foto’s gewist om
continu te kunnen
blijven opnemen

Eindeloos
opnemen

Aan
Uit (standaard)

Doelopna
metijd(2)

Aan
uit (standaard)

Tijdsver
loop

Engels/Duits
Deens/Fins
Zweeds/Spaans
Frans/Italiaans
Nederlands
Portugees
Pools/Noors
Croatian
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Om tijd en datum
in te stellen. U kunt
ook het tijdformaat
kiezen (24 uur of 12
uuur) en het
datumformaat (dd/
mm/jjjj, jjjj/mm/dd
of mm/dd/jjjj)

Tijd en
datum

Datum/tijd
instellen
Tijdsindeling
Datumnotatie

Om te kiezen of
er tijd en datum
op de foto
komen te staan.

Fotost
empel

Tijd en datum
(standaard)

Datum
Uit

Stel een wachtwoord
in om uw camera te
beveiligen

Wachtwo
ordbeveili
ging

Aan
Uit (standaard)

Wees voorzichtig!
U verliest alle
gegevens op de
geheugenkaart
als u deze
formatteert.

Formatt
eer
geheuge
nkaart

Ja
Nee (standaard)

Serienu
mmer

Om het
serienummer
van de camera
in te stellen(3)

Reset
instellin
gen

Aan
Uit (standaard)

Reset alle
instellingen naar
de oorspronkelijke
instellingen

Ja
Nee (standaard)
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(1)	 Wij stellen bijvoorbeeld de videolengte in
op 1 minuut en de opnamevertraging op 30
seconden. Wanneer de camera een dier
detecteert, begint deze een video van 1
minuut op te nemen. De camera zal echter
niet continu detecteren. Als de video klaar
is, zal de camera niet meteen detecteren.
Om de batterij te sparen, wordt 30
seconden na het einde van de video
opnieuw een detectie uitgevoerd.

(2)	 Om de functie “Doelopnametijd” te
gebruiken, moet u de functie “Tijdsverloop”
al hebben ingeschakeld en de lengte van
het tijdsverloop hebben ingesteld.

(3)	 Als u meerdere camera’s tegelijk gebruikt
en u wilt herkennen welke camera welke
foto’s en video’s heeft gemaakt, kan het
instellen van een serienummer u helpen.
Het serienummer staat rechtsonder op de
foto’s of video’s.
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Veel gestelde vragen
1. Ik kan mijn camera niet inschakelen!
ü Controleer of de batterijen opgeladen zijn.
ü Controleer of de polariteit van de batterijen
    correct zijn.
ü Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
2. Mijn camera neemt geen foto’s of video’s op!
ü Controleer of de TF-kaart van klasse 10 is.
ü Controleer of de TF-kaart normaal werkt op
    andere apparaten.
ü Formatteer de TF kaart.
3. De camera detecteert niets!
ü Zorg dat de camera zich niet achter glas
    bevindt;
ü Controleer de instellingen in het menu om de
    detectieafstand en de detectiegevoeligheid
    van de camera aan te passen en probeer het
    vervolgens opnieuw.
4. Waarom neemt de camera ‘s nachts niet op,
    maar werkt hij overdag wel goed?
ü Controleer het batterijniveau van de camera.
    Als de batterij bijna leeg is (< 1/3 van de volle
    batterij), wordt de nachtzichtfunctie
    automatisch uitgeschakeld. Vervang de
    batterijen om de nachtzichtfunctie te herstellen.
5. Mijn functie “Doelopnametijd” werkt niet!
ü Controleer of u ook de functie “Tijdsverloop”
    heeft ingeschakeld en stel de duur van het
    tijdsverloop in.
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Opmerking - Alle producten zijn
onderworpen aan wijzigingen zonder
enige aankondiging. Fouten en omissies
in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur
bevat materialen, componenten en
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor
uw gezondheid en het milieu, als de
afvalproducten (afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur) niet
correct worden verwerkt.
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Elektrische en elektronische apparatuur
is gemarkeerd met het doorgekruiste
vuilnisbaksymbool, zoals hierboven
afgebeeld. Dit symbool betekent dat
elektrische en elektronische apparatuur
niet mag worden afgevoerd met ander
huishoudelijk afval, maar afzonderlijk
moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke
inzamelpunten, waar elektrische of
elektronische apparatuur kosteloos kan
worden ingeleverd bij recyclestations of
andere inzamellocaties. In bepaalde
gevallen kan het afval ook aan huis
worden opgehaald. Aanvullende
informatie kan worden verkregen bij de
technische afdeling van uw gemeente.

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