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Scout Guard SG 550/560  
Manual 

 
 
Det första du gör är att montera 8 stycken AA batterier, titta på märkningen på insidan 
batterifacket så att du vänder polerna åt rätt håll. 
 

1. Sätt nu in ett SD-kort i korthållaren, försiktigt. Om du inte har ett SD-kort i kameran så 
fungerar inte handdisplayen. Detta är en ”säkerhetsåtgärd” för att minska risken att du sätter 
ut kameran i skogen utan kort! 

2. Sätt nu in kontakten från handkontrollen i kamerans anslutning, se till att du vänder 
handkontrollens kontakt rätt. Det är en pil i plasten på kontakten; denna skall vara mot dig. Var 
försiktig! 

3. Starta kameran med knappen som är placerad bredvid kontakten till handkontrollen. 
 

4. Nu lyser handkontrollen blått och visar text. 
 

5. Tryck på handkontrollens knapp där det står meny. 
 

6. Nu står det Camera i displayen! Om du trycker på knappen där det står SHOT så ändras 
texten till Video. 
 

7. Trycker du SHOT igen så kommer du tillbaka till CAMERA. 
 

8. När du bestämt om du vill filma eller fota så trycker du i centrum på knappen där det står OK 
så sparas ditt val. 
 

9. Gå till nästa inställning genom att trycka på nedersta knappen med en videokamera symbol 
på! 
 

10. Nu står det FORMAT i displayen! Det använder du för att formatera SD- kortet ( ta bort 
alla bilder från kortet ). Det vill säga att Format använder du bara när du är säker på att du 
vill rensa bort alla bilder på SD-kortet, tex. när du laddat ner dem till datorn och behöver plats 
för nya. 

 
11. Det är också bra att formatera kortet första gången det används i kameran, kortet anpassas 

efter kameran. När du inte behöver formatera SD-kortet hoppar du bara över FORMAT genom 
att trycka på videokamerasymbolen längst ner på knappen och gå vidare till nästa inställning. 

 
12. När du FORMATERAR SD-kortet så kliver kameran ur menyn när det är klart. 

 
13. Gå åter in på meny och bläddrar dig neråt med hjälp av knappen med videokamerasymbolen 

tills du passerat Format och kommer till efterföljande val. 
 

14. Nu skall du välja bildkvalitet: 3MP eller 5MP är möjligt med kameran. Fabriksinställningen är 
3MP men förmodligen vill du själv ha 5MP för högsta möjliga bildkvalitet. Om kameran skall 
sitta ute länge så kan det vara bättre att välja 3MP eftersom det då ryms fler bilder på kortet. 

 
15. Du väljer genom att trycka på SHOT så att den kvalitet du vill ha markeras; när du valt trycker 

du OK och sparar ditt val. 
 

16.  Gå till nästa inställning med hjälp av knappen med videokamera symbolen på! 
 

17. Nu står det Setting Video Size, det betyder att du skall välja videokvalitet!  
Detta även om kameran är inställd för att fota bilder. 

 
18. Du har två kvalitéer att välja mellan VGA 640*480 och QVGA 320*240. 640*480 ger bra 

kvalitet på filmerna medan 320*240 ger dig filmer där du ser bra vad det är på filmen men med 
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betydligt lägre kvalitet. Om du tömmer kameran med någorlunda täta intervaller så skall du 
definitivt välja VGA 640*480. 

 
19. Du ställer in kvalitén genom att trycka på SHOT knappen så att kvaliteten du vill välja är 

markerad i kontrollens fönster. Sedan trycker du bara OK för att spara ditt val. 
 

20.  Gå till nästa menyval genom att trycka på knappen med videokamera symbolen på! 
 

21. Nu har du kommit till datum och tid (Setting date and time) och det står ”Set Clock”. 
 

22. Tryck OK. Nu kan du börja med att bestämma månad, för att ändra så använder du knappens 
översta kamerasymbol och den nedre videokamerasymbolen. 

 
23.  Bläddra tills du har rätt månad; flytta till dag genom att trycka på SHOT knappen och ändra till 

dagens datum genom att trycka på kamerasymbolen eller den undre videkamera 
symbolen, flytta markören till år med ”SHOT” knappen och ändra på samma sätt. Nu har du 
ställ in datum. 

 
24.  Använd nu ”SHOT” knappen för att flytta dig ner till tidsinställningen. 

 
25. Ställ in rätt timme genom att använda kamera/video knapparna att bläddra upp och ner med, 

flytta sedan till inställningen för minuter med hjälp av ”SHOT” knappen. Upprepa samma 
procedur, flytta sedan med hjälp av ”SHOT” knappen till sekunder, upprepa 
inställningsproceduren. 

 
26. Nu är du klar med inställningen av både tid och datum. NU TRYCKER DU OK!  

 
27. Kameran går automatiskt ur menyn vid denna inställning, tryck meny och bläddra dig 

ner till ” Setting Continuos Shooting  Numbers” med knappen med videokamera 
symbolen! 

 
28. Med ”Setting Continuos Shooting Numbers” bestämmer du hur många bilder som 

kameran skall ta varje gång den detekterar en rörelse. Du kan välja mellan 1, 2 eller 3 
bilder i följd. Vilken inställning du väljer beror till stor del på användningsområdet och syftet. 
Men man kan säga att ju längre fördröjningstid du ställer mellan bildserierna desto bättre är 
det att ta flera bilder vid första detektionen för att få djuret i olika positioner. 

 
29. Du byter antal genom att trycka på ”SHOT” knappen, när du har ställt önskat antal bilder 

trycker du på OK. Tryck på videokamerasymbolen för att kliva ner till nästa inställning. 
 

30. Nu står det ”Setting Video Lenght” i displayen. Du kan filma från 1 sekund till 60 
sekunder per klipp. Du bör tänka på att film upptar betydligt mer utrymme på minneskortet 
och du ska därför helst inte filma för långa klipp åt gången. Om du skall filma på köttåtlar är 
det oftast klokt att använda kamerans inbyggda timer och ställa tiden så att kameran bara är 
aktiv från en stund före skymning till kort efter solens uppgång. Detta helt enkelt på grund av 
att köttåtlar dagtid besöks av massor med kråkfåglar. 

 
31. Du ställer in längden på filmklippen genom att använda ”SHOT” knappen för att bläddra till 

önskad videolängd. En lagom ”standardlängd” är 15 till 20 sekunder. Då får du bra klipp men 
slipper tomfilma så mycket om djuret går ut ur bild. Tryck OK, och gå till nästa med knappen 
med videokamera symbolen! 

 
32. Nu är du på ”Setting Triggering Interval Time” Det är med denna inställning du styr hur 

lång tid det skall gå mellan varje bildserie även om djuret fortfarande befinner sig framför 
kameran. Om du ställer tiden på 10 sekunder innebär det att om kameran känner rörelse och 
tar det antal bilder du programmerat, går det 10 sekunder efter det att bilderna är tagna innan 
kameran åter aktiveras och kan detektera rörelse igen. 

 
33. Vilken intervall du skall ställa kameran på beror mycket på ditt användningsområde. Placerar 

du kameran vid en viltstig/åker rekommenderar jag att du ställer kameran på endast 1 sekund 
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i fördröjning och tre bilder i följd eftersom att dessa oftast inte är så våldsamt trafikerade så att 
kortet fylls snabbt. På åtlar utan mycket fåglar är det ofta lämpligt att ställa intervallen på ca 1-
3 min, oftast är djuren inte så långa tider på åteln att det blir så mycket bilder att det gör något. 
På köttåtlar för rovdjur är det bra att använda den inbyggda timern och ställa denna så att 
kameran är aktiv under dygnets mörka period. På det sättet kan du fortfarande ställa en kort 
intervall mellan bildserierna och få många bilder av rovdjur som besöker åteln nattetid. Vill du 
även fota de få dagaktiva rovdjuren får du tänka annorlunda och inte använda timern, då får 
du ställa intervallen på ett längre uppehåll för att minneskortet inte skall fyllas av kråkfågel allt 
för snabbt. De rovdjur du kan förvänta dig att fota dagtid är först och främst rovfåglar som örn 
etc. Min erfarenhet är att de övriga rovdjuren ytterst sällan kommer på dagen. 

 
34.  För att ställa intervallen så använder du ”SHOT” knappen till att bläddra med. Du kan ställa 

tiden från 1 sekund till 60 min. Tryck OK, och gå till nästa inställning genom att trycka på 
knappen med videokamera symbolen! 

 
35. Nu Står det ”Setting PIR Sensitivity”. Det är här du ställer in hur känslig du vill att 

kamerans rörelsedetektor skall vara. Du kan ställa den i tre lägen; Low, Normal och 
High. Du kan utgå från att alltid börja med att använda HIGH, som är högsta känsligheten. På 
så sätt så får du med även de mindre djuren som kommer förbi. Vid vissa placeringar kan 
High läget dock vara mindre bra eftersom kameran kan lösas ut av grenar och annat. Men 
detta kommer du snabbt att lära dig att behärska. Du bör även tänka på att kameran skall ha 
solen i ryggen i möjligaste mån för att du skall slippa motljusbilder men även för att kameran 
kan utlösas av solen. 

 
36. Du väljer känslighet genom att använda ”SHOT” knappen och sedan trycker du OK för att 

spara valet! Gå till nästa val genom att trycka på knappen med videokamerasymbolen. 
 

37. Nu står det ”Setting Timer”. Scout Guard är en av mycket få kameror som har denna 
mycket användbara funktion med inbyggd timer! 

 
38. Tryck på ”SHOT” knappen så att valet blir on. Tryck OK, nu kan du ställa in tiderna för start 

och stopp av timern. Du börjar med att välja starttid, bläddra till rätt starttid med hjälp av 
knappen med kamerasymbolen och videosymbolen 

 
39. Kliv till inställningen av minuter med hjälp av ”SHOT” knappen. Upprepa samma sak och ställ 

in minuter, använd ”SHOT” knappen igen för att kliva till start sekunder. 
 

40. Nu använder du ”SHOT” knappen för att kliva ner till programmeringen av timerns stopp tid. 
Stopp tiden programmerar du på samma sätt, när du är klar trycker du på OK! När du trycker 
OK så går kameran ur menyn. Men du behöver inte gå in i menyn igen utan är nu klar 
med programmeringen av kameran. Efter ”Setting Timer” finns ett meny val som heter 
Default Settings. Om du väljer OK här så kommer alla dina programmeringar att försvinna och 
kameran återgår till fabriksinställningarna. Så detta skall du INTE göra. Man kan göra detta 
om kameran på något sätt inte fungerar korrekt! 

 
41. Monteringstips för kameran! Kameran monterar du enklast på ett träd! Trädet bör vara ca 5-

6 meter ifrån centrum av det område du tror att djuren kommer att befinna sig på. På det 
avståndet har sensorn bra täckningsområde och bilden täcker ett stort område. Trädet bör 
givetvis stå någorlunda rakt så att kameran sitter lodrätt. Lämplig placeringshöjd på trädet är 
ca 130 cm över marken. Men det kan variera lite med terrängen och påverka hur långt IR-
ljuset når. Tycker man att det når för kort kan man höja kamerans placering lite. När du är nöjd 
med placeringen backa ut till platsen som du anser skall ligga i centrum av bilden. Titta på 
kameran så ser du enkelt om den pekar snett åt något håll! Justera till du är nöjd. 

 
42. För att testa att du är nöjd med kamerans avkänningsområde sätter du nu in handdisplayen 

och startar kameran. Nu blinkar en röd lampa på kamerans framsida varje gång du för 
handen framför den. Detta är en TEST FUNKTION; lampan blinkar när sensorn känner 
rörelse. Nu kan du gå framför kameran och på så sätt se vart den känner din rörelse. När du 
är nöjd med kamerans placering så drar du ut kontakten till displayen och sätter dit locket. Nu 
blinkar kameran i 10 sekunder och är sedan aktiv. 
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43. Kameran bör placeras med solen i ryggen för bästa bildkvalitet och att den inte skall utlösas 

så lätt av stigande eller nedgående sol. Vintertid är det bra att sätta kameran i någon form av 
skydd för att slippa snö på lins/sensor. Skyddet kan bestå av att kameran sitter på en gran 
med bra grenverk ovanför eller att man bygger en liten låda med gavlar och tak. 

 
44. När du åker ut för att kontrollera kameran, kom ihåg att ta med dig handdisplayen. Om 

du kopplar in denna så kan du avläsa hur många bilder kameran fotat, batteristatus etc. 
direkt i displayen på kameran. 

 
45. VIKTIG HANTERINGSINFORMATION! VID BYTE AV BATTERIER SKALL KAMERAN 

VARA AVSTÄNGD; ANNARS KAN DEN SKADAS! 
 

46. VID BYTE/MONTERING AV SD-KORT SKALL KAMERAN VARA AVSTÄNGD; ANNARS 
KAN DEN SKADAS! 

 
47. VID ANVÄNDNING AV EXTERNT BATTERI ÄR DET VIKTIGT ATT OBSERVERA 

KONTAKTENS +/-. + SKALL VARA I MITTEN AV KONTAKTEN! ANNARS SKADAS 
KAMERAN! 

 
48. Visa bilder och film i datorn. Detta kan du göra på två sätt. Du kan använda 

kamerans medföljande USB-kabel; koppla kabeln till kameran och sedan till 
datorns USB-port. Datorn känner då automatiskt av kameran som en ny 
programvara och frågar vad du vill göra med bilderna. Välj ett av alternativen 
som datorn anger. Det andra sättet är att du endast använder SD-kortet från 
kameran; för att du skall kunna göra på detta sätt krävs att din dator har en 
SD-kortläsare installerad eller att du köpt en lös SD-kortläsare. Har du något 
av dessa alternativ så sätter du bara in SD-kortet i läsaren, datorn känner 
oftast av kortet själv och frågar vad du vill göra med bilderna. Känner datorn 
inte av SD-kortet så kan man hitta enheten under ”Den här datorn” och klicka 
på Öppna.  
Ett varningens ord när det gäller hanteringen av SD-kort i samband med 
överföring av bilder till dator; avbryt inte genom att avlägsna kortet när process 
pågår, risken är då stor att kortet förstörs och att all information går förlorad. 

 
49. Visa bilder/film i TV.n via den medföljande AV-kabeln. Givetvis måste du 

även hitta rätt kanal för din TV. Detta skiljer mellan olika apparater. 
 

50. Koppla AV-kabeln till kameran och sedan till ”TV:in” på TV:n. 
 

51. Starta kameran i testläget = påslagen med handkontrollen inkopplad. 
 

52. Tryck på OK knappen, den sista bilden eller filmklippet visas. För att starta ett 
filmklipp måste du trycka på SHOT knappen. 

 
53. För att visa den föregående bilden igen, tryck på kamerasymbolen. För att 

bläddra fram till nästa bild tryck på videokamerasymbolen. 


