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Overblik 

 
EN DA 

Positive battery slot Positiv batteriterminal 

Micro SD card slot Kortholder til Micro SD-kort 

USB connector USB-terminal 

Negative battery slot Negativ batteriterminal 

Power swith Strømkontakt 

AV connector (AC cable not incl.) AV-terminal (AC-kabel er tilkøb) 

 
 

 
EN DA 

DC Input DC strømindtag 

IR LED IR LED 



IR LED IR LED 

Photosensitive Lysføler 

Indicate Light Indikatorlampe 

Lens Linse 

PIR PIR 

Bottom Lock Bundlås 

Bottom Fix Hole Monteringshul i bund 

 
 
 
Kameraet har 3 grundlæggende driftstilstande: 
 
1. Fra: Strømkontakten står på OFF. 
1.1 Læg 4 AA-batterier i (tilkøb) 
1.2 Understøtter micro SD-kort op til 32 GB (tilkøb) 
 
2. TEST-tilstand: Strømkontakten står på TEST. 
Skub strømkontakten fra OFF til Test (indikatorlampen blinker to gange, når kameraet registrerer micro 
SD-kortet, eller blinker én gang, hvis der intet micro SD-kort er i). Skub kontakten over på ON for at 
tænde kameraet. (Skub ikke strømkontakten direkte fra OFF til ON) 
Når du har sat et Micro SD-kort (tilkøb) i kameraet, skal du forbinde det til en computer via USB-kablet (i 
TEST-tilstand), og du vil nu se kameraet som en flytbar enhed.  
 
3. Tændt: Strømkontakten står på ON.  
I denne tilstand blinker indikatorlampen i ca. 10 sekunder som tegn på buffering, og herefter fungerer 
kameraet automatisk via bevægelsesdetektion. 
Kameraet er forudindstillet til 3 multi shoot + 10s video, hvilket betyder, at det optager 3 billeder og en 
10 sekunders videosekvens pr. udløsning. 
 
Ud af de tre ovennævnte tilstande er OFF den såkaldt 'sikre tilstand', når du udskifter kameraets micro 
SD-kort eller batterier eller transporterer kameraet. 
 
4. Sådan gennemser du dine fotos og videooptagelser fra kameraet 
Sluk kameraet, skub strømkontakten over på Test, forbind kameraet til en computer via USB-kablet (i 
TEST-tilstand), hvorefter kameraet fungerer som en flytbar enhed.  
 
Bemærk, at dette ikke er en fejl på kameraet: 
 
Tæt regn, tåge eller støvregn (i mørke) vil give hvide fotos uden motiv. 
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk 
og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. 
 
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. 
Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 
 
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På 
denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og 
ikke unødigt belaster miljøet. 
 
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt 
bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 
eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske 
forvaltning. 
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