Vildtkamera Brugervejledning
(for S100/S108/S120/S128)

LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT FØR BRUG AF KAMERAET
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Pakke indhold
Opsætningsrem

1

Vildtkamera

1

Antenne (kun trådløst
kamera)

1

USB kabel

1

Brugervejledning

1

Selve kameraet og porte

Antenneport

Infrarød matrix

Mikrofon
Lås
Linse
PIR Sensor
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Dæksel til USB Port

Dæksel til DC Port

Stativgevind

DC Port

USB Port
Gevind til stativ

LCD Skærm

Batteribås I

Batteribås II

Batteribås III

Batteribås I

Batteribås II

Batteribås III

Tænd/sluk knap
Port til SD kort
Vandtæt Pakning
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Taster og knapper
•

MENU: Tilgå program menuen i forhåndsvisningsmodus

•
•

: Bevæg dig mellem menupunkterne of lav værdien om
OK:
o

Gem parameter indstillinger i menu modus

o

Spil videoer i playback modus

•

Playback knap
: I live forhåndsvisningsvindue, skift mellem
playback og forhåndsvisningsmodus

•

DEL: slet et billede i playback modus, slet tegn, når du redigerer
telefonnummeret og mail-adressen og andre indstillinger.

•

Brug Genveje: I live forhåndsvisningsvindue,
o

er genvej til at vælge Video modus, og

o

er genvej til kameramodus

o

OK er til manuelt at tage

billeder eller optage en video
•

Modus (tænd/sluk) knap: OFF (SLUK)
(OPSÆTNING) i midten. ON (TÆND) øverst.

nederst.

SETUP

Ophavsret © Ophavsret tilhører Jagt-Jakt.dk

Hurtigstart
1.

Sørg for, at tænd/sluk knappen er i OFF positionen. Kom batterierne i
batterihuset ifølge de viste polariteter. Kom et sæt på 12 (anbefalet),
8, eller 4 (nødstilfælde, venstre to kolonner) batterier. Eller forbind 6
V ekstern strømforsyning til kameraet ved at bruge det rette kabel og
eksterne batteri.
De følgende batterier kan bruges:
•
•
•

Højtydende alkaline batterier
Litium-batterier
Genopladelige NiMH batterier

2.

Indsæt et SD-kort (32GB eller mindre). Åbn kameraet og indsæt SDkortet i kort-slotten. Se kortsymbolet på etuiet for at få det vendt rigtigt.
Kameraet understøtter SD-kort op til 32 GB. Bemærk venligst, at SD-

3.

Indsæt et SIM kort.

4.

Skru antennen fast i antennestikket øverst på kameraet. Sørg for, at
den er hele vejen inde, men du MÅ IKKE stramme den for meget.

5.

Skyd tænd/sluk knappen over til SETUP positionen. Kameraet vil tilgå
live forhåndsvisningsmodus og begynde at søge efter netværket.

6.

Vent til kameraet finder netværket. Hvis den trådløse udbyder ikke
findes, bliver du nødt til at tilgå afsnittet for Avanceret Trådløs
Opsætning på side 10. Hvis den trådløse udbyder findes, så gå til det

kortet ikke må være låst.

næste trin.
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7.

8.

9.

Tryk på
knappen for at komme ind i menuen, og tryk så på
eller knapperne for at bevæge dig mellem fanerne (undermenu)
som indeholder forskellige grupper af ting. Tryk på
eller
knapperne for at aktivere undermenuen og redigere forskellige ting.
Tryk på
for at skifte værdi. Tryk på OK knappen for at gemme.
Naviger til Trådløs fanen; rul ned for at tilgå undermenuerne. Lav
Sende modus om til Instant. Beholde Send Til på telefonmodus, hvis
du sender mailen til et mobilnummer. Eller skift til Mail modus, hvis du
sender til din mail-adresse. Rul ned til Telefon eller Mail og indtast
modtagerens telefonnummer eller mail-adresse der.
Tryk på
knappen for at forlade undermenuen. Tryk på MENU
igen for at forlade opsætningsmenuen og tilgå live
forhåndsvisningsmodus.

10. Tryk på OK knappen for manuelt at tage et billede eller optage video.
11. Tryk på playback knappen for at afspille. Brug eller knapperne
til at gennemgå billederne. Tryk på
eller
knappen for at vælge
forstørrelsesgrad. Tryk på OK og tryk på
eller , eller
for at
flytte det forstørrede område.
12. Tryk på Playback knappen

for at afslutte. Forstørrelses modus.

13. Mens du efterser billedet, kan du trykke på
det aktuelle billeder, eller tryk på

knappen for at slette

knappen for at slette det

aktuelle billede eller alle billederne
.
14. Tryk på Playback knappen
for at afslutte playback modus.
15. Placer kameraet i målområdet og tænd for kameraet (skyd tænd/sluk
knappen til ON). Kameraet vil tage billeder eller videoer som
programmeret. Den højde fra jorden, som kameraet skal placeres i,
bør variere passende med genstandens størrelse. Generelt er 1-2
meter at foretrække.
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16. Skyd tænd/sluk knappen til OFF positionen for at slukke for kameraet.
Bemærk venligst, at selv i OFF modus bruger kamera stadig en lille
smule strøm fra batterierne. Derfor skal du fjerne batterierne, hvis
kameraet ikke skal bruges i længere tid.
Menu indstillinger
Skift kameraet til SETUP modus og tryk på MENU. Tryk på

for at

vælge den ønskede værdi, og tryk så på OK for at gemme.
Indstillinger
Modus

KAM

Vælg at tage Foto/Video.

Foto
Størrelse

Vælg billedstørrelse, f.eks. 5MP, 8MP eller
3MP.

Foto burst

Vælg antallet af billeder, der skal tages
efter hver udløsning (1-3).

Burst
Interval

Vælg tidsintervallet mellem billederne, der
tages i burst modus (Langt/Kort).

Video
Størrelse

Vælg video opløsning.

Video
Længde

Indstil video længden til den ønskede
varighed.

Følsomhed
Udløser

Beskrivelse

Udløser
Interval

Vælg mellem High, Low, Normal og OFF.

Hviletiden efter hver udløsning.
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Time Lapse

Start-Stop
1/2

SYS

Kameraet kan udløses af en timer på
forudbestemte tidsintervaller. Bemærk
venligst, at selv i Time Lapse modus, kan
kameraet stadig udløses, med mindre
følsomheden er sat til OFF.
Kameraet kan indstilles til kun at virke på
bestemte tidspunkter. For at aktivere
denne funktion, skal du vælge ON og
trykke på ok. Start-stop menuen vil så
vises. Denne menu indeholder indstillinger
for start- og stoppetider, såvel som
udløser interval og time lapse interval.
start-stop indstillingen vil tilsidesætte alle
andre generelle kamera indstillinger. Siden
der er 2 perioder, der kan bruges, skal du
passe på, at du ikke programmerer tider,
der overlapper hinanden.

Sæt Uret

Tilgå for at indstille dato og tid

Tidsstempel

Aktiveret/Deaktiveret. Vælg om
tidsstemplet skal vises eller ej.

Flash Power

Høj/Lav. Infrarød blitz styrke:

Formatering

Formater SD-kortet. Dette vil slette alle
data på SD-kortet. Det kan ikke fortrydes.

Fabrik
Information

Gendan alle indstillinger til
fabriksindstillingerne.
Vis modulnummer, HW Version, FW
version og IMEI for kameraet.
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Adgangskode
Sprog

Sendemodus
Send Til

Denne giver dig mulighed for at danne en
adgangskode på 6 cifre.
Vælg menu sprog.
Vælg at sende billedet øjeblikkeligt, blot at
sende den daglige rapport, eller slå
simpelthen den trådløse funktion fra.
Send billederne til telefon, mail eller
begge.

Send Via

Vælg at sende billedet via MMS (MMS
plan) eller Internet (Data plan).

SMS
Kontrol

Slår SMS kommandofunktionen til eller
fra. Hvis du slår SMS
kommandofunktionen til, vil det øge
strømforbruget.

Trådløs
(kun trådløst
kamera)

Updater Para

Telefon
Mail

Hvis din trådløse udbyders
netværksparametre ikke er programmeret
ind i kameraet fra fabrikken, vil du blive
nødt til at bruge Setup Tool til at
indprogrammere det manuelt. Efter du
bruger Setup Tool, vil en MMSCFG.bin fil
blive oprettet og lagt ind på SD-kortet. Du
vil blive nødt til at køre Opdater Para for
at få indstillingerne gemt til kameraet
Indtast eller revider modtagerens
telefonnummer.
Indtast eller revider modtagerens mail
adresse.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Setup Tool

Download Setup Tool til dit SD-kort, så du
kan indstille udbyderens
netværksparametre, hvis de ikke på
forhånd er programmeret ind i kameraet.
Dette vil også lade brugere indstille nogle
avancerede funktioner.

Kopier Para

Kopier det nuværende netværks
parameterindstillinger til SD-kortet

Playback knap (Se fotos eller video)
Skift til SETUP modus.
for at se det seneste billede (eller
Tryk på Playback knappen
video).
Tryk på OK knappen for at begynde at afspille videoklip.
Tryk på OK knappen for at holde op med at afspille og vende
tilbage til playback modus.
Tryk på
knappen for at se det foregående billede og tryk på
knappen for det næste.
Tryk på eller
knappen for at vælge forstørrelsesgraden. Tryk
på OK og tryk på eller ,
eller
for at flytte det forstørrede
område.
Tryk på Playback knappen
afslutte playback modus.
Slet foto eller video
Tryk på Playback knappen

playback knappen igen for at

for at se det billede (eller den

video), der skal slettes.
•
•
•

Tryk på DEL knappen.
Tryk på LEFT eller RIGHT for at vælge Yes til at fortsætte eller
No for at afslutte.
Bemærk venligst, at efter sletning af et billede eller en videofil kan
de slettede filer ikke genoprettes!
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Hvordan man bruger Setup Tool ( kun trådløst kamera)
Hvis din trådløse udbyders netværksparametre ikke på forhånd er
indeprogrammeret fra fabrikken, bliver du nødt til at bruge Setup Tool til manuelt
at programmere dem i kameraet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Gå til kameraets Menu > Wireless > Setup Tool. Download Setup Tool
til dit SD-kort fra kameraets menu.
Tag SD-kortet ud og læs SD-kortet fra din computer. Setp Tool vil kun
virke på Windows. Kør Setup.exe på din computer.
.
Du vil se setup vinduet som nedenfor.
Udfyld de indstillinger, du foretrækker i de tomme felter. Disse
indstillinger vil tilsidesætte de eksisterende indstillinger i kameraet.
Du kan specificere maksimalt afsendte billeder per dag
( 00:00:00 - 23:59:59 ), alle MMS/mails sendt i on modus vil medtages
i dette maks. antal.
Operatør Parametre: Vælg brugerdefineret og udfykd de parametre,
du har fået fra din trådløse udbyder hvis instillingerne ikke allerede
er indprogrammeret fra fabrikken; eller vælg land/operatør; vælg
auto/auto, når udbyderen bekræfter det er klart.
Mail indstilling: Indtast den rette SMTP server og port, vælg SSL eller
non-SSL type ( fabriksindstilling ) og mail servie type i
overensstemmelse hermed.
Maksimal billedstørrelse: Dette definerer den største billedstørrelse,
der kan sendes trådløst. Vi anbefaler at holde den under 100KB for
hurtigere sendeproces og strømbesparelse.
Image From vil generere en title til hvert billede, der modtages, så
brugeren vil vide, hvor billedet kommer fra.
SMS Status Response vil lade kameraet sende brugeren en
respons, efter det modtager brugerens SMS kommando.
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Find ud af den mailtype,
der sendes, før du vælger
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Tekniske Specifikationer
Billedopløsning
Video opløsning

8MP/5MP/3MP
720p @30fps / WVGA (800*480@30FPS) /
QVGA (320*240@30FPS) / 1080p @10fps

Udløsertid

1sek

Linse

FOV (Field of View) = 52°

Natbelysning

Infrarød eller No Glow

Display skærm

2.0” LCD

Hukommelseskort

Op til 32GB

Udløser

Bevægelse (PIR) / Timer (Time Lapse)

PIR følsomhed

Justerbar (High/Normal/Low/Off)

Temperatur

-20 - +60°C (Drift)
-30 - +70°C ( Opbevaring )

Udløserinterval

0s – 60 min

Time lapse interval

30s – 60sek/1 min–60 min/1 time - 8 timer

Foto burst

1–3

Video længde

1–30sek

Strømforsyning

4×AA, 8×AA eller 12AA / Ekstern strøm

Stand-by strøm

< 0.20mA (SMS off); 2-3mA (SMS on)
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Lydoptagelse

Tilgængelig

Opsætning

Stativ/opsætningsrem/Python lås

Vægt

0.38kg

Dimensioner

15.3x12.4x9.0 cm

Driftsfugtighed

5% - 90%

SMS Kommando Kode Liste (kun trådløst kamera)
Tilføj telefon

*100#number#

Telefonnummer tilføjet

Slet telefon

*101#number#

Telefonnummer slettet

Tilføj mail

*110#email#

Mail tilføjet

Slet mail

*111#email#

Mail slettet

Send via MMS

*120#0#

Send via MMS

Send via internet

*120#1#

Send via internet (Når man
sender via internet, "Send til" vil
blive modificeret udelukkende
til mail)

Send Til Telefon

*130#0#

Send til telefon

Send Til Mail

*130#1#

Send til mail
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Send Til Begge

*130#2#

Send til begge (Når de sender
via internettet, "Send Til" vil
blive modificeret udelukkende
til mail)

Kamera Modus Foto

*200#0#

Sæt til foto modus

Kamera Modus
Video

*200#1#

Sæt til video modus

Send Modus Instant

*140#0#

Send instant foto

*140#1#

Send daglig rapport

*140#2#

Send er deaktiveret

*202#0#

PIR følsomhed høj

Normal

*202#1#

PIR følsomhed normal

Indstil PIR niveau til

*202#2#

PIR følsomhed lav

*202#3#

PIR følsomhed deaktiveret

Send Modus Daglig
Rapport
Send Modus Off
Indstil PIR niveau til
Høj
Indstil PIR niveau til

Lav
Indstil PIR niveau til
Off
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Tag foto og send nu

*500#

Billedsending ("ugyldig" når
kamera modus er Video eller
sendemodus er deaktiveret.)

Tjek Status

*160#

Signal/Batteri/SD-kort status

Deaktiver SMS

*170#

SMS kontrol deaktiveret, lav
standby strøm

Nulstil maks. sendt
antal per dag

*180#0#
*180#

//ubegrænset

*180#100# //indstil til 100
*180# //nulstil tælleren
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Noter
1.

2.

3.

Hvis du ønsker at bruge kameraet som et ikke-trådløst kamera
uden SIM-kort, skal du sikre dig, at Sendemodus er deaktiveret,
SMS kontrol er deaktiveret.
Når det når Maks Antal vil sendinger ophøre; sendinger vil
begynde igen den følgende dag, eller du kan nulstille Maks Antal
via SMS kommando.
Billede kan tages og afsendes, når SD-kortet er fuldt, men kan

4.

ikke gemmes, før der er plads nok.
I tidsstemplet, M=bevægelsesudløst, T=time lapse udløst,
S=*500# udløser

5.

Sørg for, at der ikke er nogen air condition, skorsten eller
andre varmekilder i kameraets synsfelt. Solopgange eller –
nedgange kan udløse PIR’en, vær opm ærksom på, hvordan

6.

kameraet hænger.
Hvis det trådløse kamera holder op med at sende, skal du tjekke
pladsen på SIM-kortet eller status af din dataplan. Tjek om der
er et pålideligt signal på stedet.

