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Bevezetés 

H   Használati útmutató 

Berger+Schröter vadmegfigyelő kamera, 
31646 

A használati útmutató a termék tartozéka. Fontos információkat tartalmaz a 
biztonságról, használatról és eltávolításról. Mielőtt használni kezdi a terméket, 
ismerje meg az összes működtetési és biztonsági tudnivalót. Csak a leírt módon és 
a megnevezett alkalmazási területeken használja a terméket. 
Ez a használati útmutató szerzői jog által védett. Sokszorosítása vagy másolása, 
akár kivonatos formában is, a képek használata (módosított formában is) csak a 
gyártó írásos engedélyével lehetséges. Alkalmazási terület 
A készülékkel csak digitális fényképek és videók készíthetők a vadállatok 
megfigyeléséhez. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amik az 
előírások figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen használatból vagy 
szerelésből adódnak. 
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Energiaellátás 
♦ Ahhoz, hogy behelyezze az elemeket a 
készülékbe, először nyissa ki a két 
oldalsó pántos zárat és vegye le a hátsó 
elemtartó lemezt. Ne használjon 
egyszerre régi és új elemeket.  
♦ Helyezzen be 4 db 1,5 V-os LR6/AA 
ceruzaelemet az elemtartóba. 
Ügyeljen a helyes polaritásra, a 
jelölésnek megfelelően. 
A működési idő megnöveléséhez behelyezhet további 4 db 1,5 V-os LR6 / AA 
ceruzaelemet az alsó elemtartóba is. 
♦ Zárja vissza az elemtartó fedelét addig, amíg a borítás hallhatóan bepattan. 
♦ Ha a készüléket egy hálózati adapterrel szeretné működtetni (nem szállítjuk 
vele), nyissa fel a kamera alján lévő kerek gumi tömítést és csatlakoztassa a 
hálózati kábel dugóját a külső hálózati adapter csatlakozóaljba. A hálózati 
adapternek 6 V egyenfeszültséget kell szállítania, 680 mA áramerősséggel. A 
hálózati csatlakozóban lévő stift a plusz pólus. Lehetséges a hálózati adapteres 
működtetés behelyezett elemek esetén is. Amennyiben az áramforrás kimarad, a 
működést az elemek biztosítják.  
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Videó csatlakozó, TV 

♦ A kamera a videójelet egy külső monitorra vagy egy televízió készülék videó 
bemenetére képes továbbítani. Vegye ekkor figyelembe az adott lejátszó készülék 
használati útmutatóját. 
♦ Csatlakozasson egy megfelelő monitort a TV-Out csatlakozóhoz a vele szállított 
TV kábel segítégével. 

 

Tárolóeszköz hozzáadása 

♦ A készülék max. 32 GB kapacitású mikroSD / SDHC memóriakártyákat és TF 
kártyákat támogat. 
♦ Dugja be a memóriakártyát a dugaszhelyen látható szimbólum szerint. Soha ne 
tolja be erőszakkal a memóriakártyát a nyílásba. 
♦ A memóriakártya szállítását követően várjon, amíg a memóriakártya felveszi a 
környezeti hőmérsékletet, mielőtt használni kezdené. A hőmérsékletingadozások 
vagy a nedvesség párakicsapódáshoz vezethet, ami elektromos rövidzárt okozhat. 
♦ Ahhoz, hogy eltávolítsa az SD / SDHC memóriakártyát a kártyanyílásból, nyomja 
meg a memóriakártya kiálló végét egy kicsit, amíg az kiugrik. Ezután távolítsa el a 
kártyát. 
♦ Az SD / SDHC memóriakártyák reteszelő rendszerrel rendelkeznek, a véletlen 
törlés megakadályozására. A kártya oldalán található a "LOCK" pozíció. 
Mindenesetre csak akkor menthetők adatok a kártyára, ha a kártya nincs 
reteszelve. 

 

Kezelés és bánásmód 
A be és kikapcsolás az „Off Test On“ választókapcsolóval végezhető el. Állítsa a 
választókapcsolót "Test" állásba a beállítások ill. programozás elvégzéséhez. 
♦ Nyomja meg lefelé a gombot a videó üzemmódról fényképező üzemmódba 
váltáshoz. Figyelem! A kamera automatikusan visszakapcsol videó üzemmódba, 
ha a választókapcsolót "Test"-re állítja. Figyeljen a képernyő bal felső sarkában 
lévő kijelzésre! 
♦ Nyomja meg a Fel gombot, hogy a fényképező üzemmódból a videó üzemmódba 
váltson. 
♦ Nyomja meg a MENU gombot a beállítás menü megnyitásához. A nem 
az "OK"-val jóváhagyott módosítások nem tárolódnak. 
Nyomogassa a fel / le gombokat, hogy kiválassza a kívánt menübejegyzést, majd 
aktiválja azt az OK gombbal. Ha módosítja a beállítást, a módosításokat mindig az 
"OK"-val kell jóváhagynia. 
A MENU gombot használva, annak többszöri megnyomásával visszafelé 
navigálhat az előző menüszintekbe. 
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1. Mód 
Ahhoz, hogy eldöntse, hogy fényképeket vagy videókat szeretne-e készíteni, 
válassza ki a 
„Foto“ vagy „Video“ lehetőséget vagy anélkül, hogy a menübe menne, a fel ill. le 
gombokkal válassza ezt ki, és figyeljen ekkor a kijelző bal felső sarkában a 
kijelzésre. Figyelem! A kamera automatikusan visszakapcsol videó üzemmódba, 
ha a választókapcsolót "Test"-re állítja. Figyeljen a képernyő bal felső sarkában 
lévő kijelzésre! A  "Foto + Video" üzemmódban, a kamera először egy fényképet 
készít majd elkezdi a videófelvételt. 

 

2. Fotó felbontás 
Válasszon az alábbi képméretek közül: 1 MP, 3 MP, 5 MP (alapbeállítás), 8 MP 
vagy 12 MP.  Minél nagyobb a fájl, annál részletesebb a kép. Viszont, a nagy 
felbontású képek esetén kevesebb kép fér a memóriakártyára. 

 

3. Sorozatfelvétel 
Válassza ki a fényképek számát, amiket a kamera fényképező üzemmódjának 
aktiválásakor készít. A single-shot üzemmód (1 fénykép) mellett készíthető 2 
fényképes vagy 3 fényképes sorozat. 

 

4. Videó felbontás Válassza ki a képernyő felbontást: 1920 x 1080, 1280 × 720, 
720 × 480, 640 × 480 vagy 320 × 240. Itt is érvényes, hogy minél magasabb a 
felbontás, annál korábban megtelik a memóriakártya. 

 

5. Videó hossz 
Használja a fel / le gombokat egy videó hosszának kiválasztásához. Felvétel (3-60 
mp vagy 1-10 perc között) Minél hosszabbra választja a felvételi időt, annál 
rövidebb a lehetséges működési idő. 

 

6. Hangfelvétel Hagyja jóvá a funkciót a "BE"-vel és a videófelvétel közben 
hangot is rögzít. 

 

7. Felvétel időköz 
Használja a fel / le gombokat azon időköz kiválasztásához, amennyit a kamerának 
várnia kell, mielőtt a következő felvételt elkészítené. Ez megakadályozza, hogy túl 
sok felvétel készüljön ugyanazon eseményről. Választhat 5-60 mp vagy 1-60 perc 
között. 

 

8. Oldalsó mozgásjelzők Be/Ki 
 

9. Mozgásjelző érzékenység 
A fő mozgásérzékelő érzékenysége állítható itt be. Beltéren és kevés zavaró 
tényezővel rendelkező környezetben válassza a "Hoch" (magas) lehetőséget. 
Válassza a "Mittel" (közepes) lehetőséget kültéren és normál mennyiségű 
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mozgással rendelkező környezetben és válassza a "Gering" (alacsony) 
lehetőséget olyan helyen, ahol nagy a 
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mozgás. A hőmérséklet befolyásolhatja az érzékenységet. A "Hoch" (magas) 
beállítás meleg környezethez alkalmas, míg a "Gering" (alacsony) lehetőséget 
válassza hideg környezethez. 

 

10 Zél felvételi idő 
Válassza az "Ein" (be) lehetőséget, ha a kamerának csak egy meghatározott 
időtartományban kell aktívnak lennie. Az itt elvégzett beállítások minden napra 
érvényesek. A kamera nem működik az aktív időtartományon kívül. Válassza az 
"Aus"-t (ki), ha a kamerának a nap 24 órájában aktívnak kell lennie. 

 

11. Timelapse felvétel 
Timelapse aus = kikapcsolva 
Timelapse be = mozgástól függetlenül készíthet felvételeket. Felvételi távolság 0 
mp és 24 óra között beállítható. 

 

12. Nyelv 
Itt állíthatja be a nyelvet angolra, németre, franciára, olaszra, hollandra, spanyolra 
vagy portugálra. 

 

13. Idő/dátum 
Itt állíthatja be a dátumformátumot (YYYY / MM / DD, DD / MM / YYYY vagy MM / 
DD /YYYY), az időformátumot (12/24 órás) és az időt és a dátumot. Használja a fel 
/ le gombokat az érték változtatásához és a jobbra / balra gombokat az értékek 
közötti váltáshoz. Hagyja jóvá az OK gombbal. 

 

14. Fénykép bélyegző Itt választhatja ki, hogy a fényképeire kerüljenek-e idő és 
dátum bélyegzők, vagy csak a dátum, vagy egyáltalán ne. 

 

15. Jelszavas védelem 
Válassza az "Ein"-t (be), ha egy PIN kódot szeretne használni a kamara 
védelméhez az illetéktelen hozzáférés ellen. A következő képernyő menüben 
állíthat be egy 4 jegyű PIN kódot. A beállított számkombinációt kell megadni minden 
egyes alkalommal, ha a kamerát SET (beállítás) üzemmódba váltják. Ha elfelejti a 
számkombinációt, a kamera nem kezelhető tovább. 

 

16. Akusztikus jelzés a menüben 

 

17. Memóriakártya formázása 
A memóriakártya formázás funkció tartósan törli a kártyán lévő összes adatot. 
Mielőtt a kamerában egy új memóriakártyát kezd használni, vagy olyan kártyát, 
amit korábban másik készülékben használt, először meg kell formáznia a 
memóriakártyát. Válassza a "Ja" (igen) lehetőséget az OK gombbal és a következő 
üzenetet is hagyja jóvá OK-val. A formázási folyamat elkezdődik. A kártya 
formázása közben a "Bitte warten" (kérem várjon) üzenet látható. 
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18. A beállítások visszaállítása 
Ha a menüpontot "Ja"-val (igen) jóváhagyja, az összes kamera beállítás törlődik 
(beleértve a PIN kódot is) és ismét a gyári beállítások aktiválódnak. 

 

A kamera beirányítása 
Teszt üzemmódban beállíthatja az optimális felvételi szöget és tesztelheti a 
mozgásérzékelők észlelési tartományát. 
Állítsa a tolókapcsolót "off"-ról "test"-re, hajtsa össze a kamerát, zárja le a záró 
pántokkal és akassza fel a kamerát a kívánt helyre. Ha oldalról közelít a kamerához, 
akkor amikor az oldalsó PIR érzékelők felismerik a mozgását, azt egy kéken világító 
LED-del jelzik. Menjen tovább és amikor a mozgását a 
„központi PIR“ észleli, azt egy zöld LED-del jelzi. Így állíthatja be a kamera irányát 
a legjobban. 

 

Kamera aktiválása működéshez 
Ha minden beállítást elvégzett és a kamerát működtetni szeretné, állítsa a 
tolókapcsolót  „on“ állásba. 
A kamera előlapján lévő piros LED pár másodpercig villogni kezd és azt jelzi, hogy 
a kamerát élesítették 

 

Éjszakai felvételek 
Éjszaka a kamera előlapján lévő fekete infra LED-ek gondoskodnak a felvételek 
szükséges megvilágításáról. 

 

A felvételek megjelenítése a képernyőn 
Állítsa a tolókapcsolót "test" helyzetbe és nyomja meg a "Re-play" gombot. Ekkor 
a legújabb kép látható (a kijelző jobb felső sarkában az összes kép száma látható). 
a fel vagy le gombokkal tallózhat a képek között. A kioldó gombbal a megjelenített 
képet nagyíthatja, az OK gombbal visszakicsinyítheti. Ha nagyít, akkor a nyíl 
gombokkal a nagyított kivágást eltolhatja. A 
„Menü“ gombbal törölhet egy kijelölt felvételt, törölheti az összes felvételt, 
aktiválhatja a diavetítés funkciót vagy aktiválhatja az írásvédelmet. 
Ha az aktuálisan kiválasztott felvétel egy videó (ezt a kijelző bal felső sarkában 
láthatja), nyomja meg az OK gombot a videó lejátszásához. Nyomja meg az OK 
gombot ismét a videó leállításához. 
Ha a "Menü gombot" megnyomja, a videó ismét az elejére tér vissza. 


