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Tack för att du valt HuntersZone Wolf 30MP 4G LTE Cloud. En helt ny molnkamera vi tagit fram 

tillsammans med en av marknadens bästa tillverkare som vi under många år haft ett nära 

samarbete med. Focus för modellen ligger på snabb triggerspeed, effektiv rörelsesensor, hög bild 

och videokvalitet i kombinerat med modern och lättanvänd molntjänst via LinckEasi.     

Vad du behöver för att installera kameran: ¨ 

- Tillgång till internet och att du besöker denna webbadress: https://www.linckeazi.com 

- 12*AA batterier. OBS: För bästa funktion använd laddbara 12X AA Litiumbatterier 3400mAh 

från Z-aim. Dessa avger en jämn strömstyrka från början till slut, med dessa fungerar 

kameran även i -25C och dessutom hålls maximal styrka på IR-blixten.    

- SD-kort MAX 256GB: Minimum Class 10 och inläsningshastighet 80MB/S. Om du använder 

SD-kort med för låg prestanda hinner kortet inte läsa in bild/video informationen korrekt och 

problem uppstår! 

Hur kameran fungerar: 

- HuntersZone Wolf 30MP 4G LTE-S molnkamera använder sig av höghastighets 4G LTE-

anslutning via LinckEazis molnplattform.  

- Den fotograferar i högst 30MP upplösning och i max 4K video med ljud.  

- Kameran behöver ett SIM-kort laddat med SURF monterat för att kunna sända bilder.   

- Användaren kan enkelt granska sina bilder och filmer direkt via LinckEazi APP eller 

webbportal via dator.  

- Användaren kan också enkelt fjärrstyra sin kameras inställningar via LinckEazi APP eller 

webbportal. 

- WOLF 4G fungerar i hela Europa och andra områden, den ansluter snabbt och enkelt till 

internet.  

- Wolf 4G kan köpas i två utföranden:  

Som OLÅST version =  kan användas med SIM-kort från valfri europeisk operatör. 

- LÅST med för installerat SIM-kort som fungerar oavsett vilket EU-land du befinner dig och 

alltid väljer den operatör som har bäst täckning på platsen. Du väljer själv plan till SIM-kortet 

efter ditt behov, från 100 bilder/månaden till helt obegränsad Premium Plan. Och det bästa 

är: Du behöver inte göra några komplicerade inställningar och allt görs direkt via LinckEasi.  

 

1 Överblick kamera 

https://www.linckeazi.com/


 

 

1.1 Kamera 

 

1: Black Vision 940nm IR blixt    2: Lins 

3: Ljus Sensor                4: Startknapp 

5: PIR sensor                 6: Tangentbord 

7: HD TFT Skärm              8: LTE Antenn 

                 Fig 1 Överblick kamerafunktioner 

1.2 Startknapp och funktioner. 

Startknapp:  

               

                 Fig2 Startknapp 

 

OFF: Avstängd (Vänligen avlägsna batterierna när kameran inte är i bruk); 

SETUP: Inställningsläge för kameran via Menyn. (Tänk på att alla inställningar sen ändras efter vad 

som är valt i APPEN)  

ON: Aktivt läge (Bildskärmen slacks, kameran går över till att fotografera). 

Knappar: 

MENU: Gå in i menyn 

▲▼◄ ►: Navigationsknappar (Flytta dig Upp/ned/Sida i menyn) 

OK: Bekräfta ditt val I menyn / visa bilder/filmer i kamerans skärm. 

►: Tryck för att manuellt ta foto eller film. (Klicka igen för att stoppa video.). 

 



 

 

2 Förberedelser 

2.1 Installation av batterierna 

Denna kamera kan strömförsörjas med 12AA-batterier eller 6V-12V extern ström. Var uppmärksam 

på (+) eller (-) gjutna i varje hylsa för att avgöra om du sätter in den positiva eller negativa änden i 

hylsan först. Negativ batteripol kommer alltid i kontakt med fjädern. 

Notera: 

·Blanda aldrig olika typer av batterier 

·Blanda inte gamla och nya batterier 

·Vi rekommenderar högpresterande litiumbatterier. 

·Ta alltid ur batterierna när de inte används för att förhindra läckage! 

2.2 Installera SD-kortet 

För att aktivera kameran måste du installera ett SD-kort i kortplatsen längst ner till höger på 

kameran.  

SD-kort upp till 256 GB kan användas, minimum Class 10, inläsningshastighet 80MB/S.  

Gå in i MENY->SYS->Formatera SD och formatera SD-kortet före användning. 

Obs: OM du valt en kamera med för installerat LinckEasi SIM-kort så är detta förseglat med en 

sticker. Vänligen notera att om detta klistermärke bryts så gäller inte GARANTIN, vänligen avlägsna 

inte original SIM-kortet ur kameran! 

 

 

2.3 Ladda ned Mobil App 

Sök efter “Linckeazi” i Google Play Store eller Apple Store 

 

 

 

 

 



 

 

Gå in i webbportalen: 

Öppna din webbläsare till: https://www.linckeazi.com 

Du kan också skanna QR-koden och installera APK-filen på din smartphone.               

          Android APP IOS APP 

3 Lägg till kameran på Linckeazi-kontot 

3.1 Inloggning 

För att kunna "skicka" bilder till ditt molnkonto eller mobiltelefon måste du först lägga till kameran 

på ditt Linckeazi-konto. 

Öppna webbplats: https://www.linckeazi.com eller Linckeazi APP, logga in på ditt konto. Om du har 

registrerat dig på molnplattformen anger du ditt konto och lösenord för att logga in direkt. Om inte, 

klicka på "Registrera dig" på sidan för att öppna registreringssidan. OBS: Spara lösen/användarnamn 

 

 

 

 

 

4.4 Change camera setting with web portal or APP  

The CAM is easy to set through Web Portal or APP.  

 

            Fig 8 Device Settings via web portal 



 

 

  

Fig 4 Inloggning via Linckeazi APP 

3.2 Lägg till kamera 

Vänligen notera: Din kamera måste läggas till i ditt konto i molntjänsten innan användning! 

Namnge din kamera; skriv in SN och IMEI nummer från din kamera. Lägg till platsbeskrivning om det 

behövs. Du hittar SN och IMEI på ett klistermärke inne I din kamera. 

 

  

Fig 6 Lägg till kamera via APP  



 

 

3.3 Välj PLAN för din kamera (SURFMÄNGD) (Gäller om du köpt en Wolf 4G med för installerat SIM-

kort) 

När du installerat din kamera, välj en plan efter hur mycket bilder/Surf du tror kameran tar/förbrukar 

behöver per månad. Om du har kameran i filmläge behöver du OBEGRÄNSAT. 

 

3.4 Kontrollera din beställningsinformation 

Du kan kontrollera din beställningsinformation på Konto->Beställningsinformation (Order Info) 

 

Uppmärksamhet på kamerans dataplan: (Gäller enbart kamera köpt med för installerat regionsfritt 

SIM-kort) 

1. Utan påfyllning inom 7 dagar efter att dataplanen har löpt ut kommer kameran att stängas 

av tills en ny aktivering och datapåfyllning sker (molnet meddelar dig som användare att fylla 

på i tid), men du måste betala extra aktiveringsavgift om det går längre än 7 dagar innan du 

fyller på dataplanen. 

1. Om kameran förblir helt utan någon dataplan i ett år, kommer SIM-kortet som är bundet till 

din kamera att helt avregistreras. För att kunna använda kameran på nytt behöver du då ett 

nytt SIM-kort från distributören, och du måste betala en extra aktiveringsavgift. Samma 

princip som med vanliga svenska SIM-kort. 

2. 3. Det är tillämpligt att tillämpa en återbetalning endast för den dataplan som fortfarande 

gäller efter en månad.  It är användarnas val att överföra dataplanen till en annan kamera 

med samma modell under samma användarkonto om de stöter på kamerareturer. 

3. Uppmärksamhet på HQ-alternativpaketplanen:  

 



 

 

4. 1. HQ-alternativet är bundet till kameran utan utgång, men avbryts från att användas om det 

inte finns en grundläggande dataplan, medan det kan återaktiveras efter påfyllningen.  

5. 2. HQ-datapaketet återbetalas inte, men kan överföras till en annan kamera med samma 

modell under samma användarkonto. 

4 Inställning kamera 

 

4.1 Information I bildskärm 

Du kan se en mängd information direkt I kamerans bildskärm.  

 

                  Fig7 Bildskärm 

4.2 Inställningar 

Kameran kan enkelt ställas in antingen via webbplats eller APP.  



 

 

 

Klicka på "Apply to Device" när du är klar med inställningarna. 

Sändningsläge av: Inaktivera överföringsfunktionen = kameran sänder inte upp bilder men 

fotograferar som vanligt! 

Maxantal: Maxantal bilder som kameran får sända ut varje dag (24 timmar). Om du vill 

styra/begränsa kamerans dataförbrukning anger du det maximala antalet bilder du vill få under ett 

dygn.  Siffran 00 betyder OBEGRÄNSAT. 

Fjärrkontroll: Du kan fjärrstyra din kamera via APPEN i mobiltelefon eller webbportal. Väljer du läget 

realtid är kameran aktiv (uppkopplad) 24H/Dygnet för att ta emot kommandon direkt, tillexempel 

om du vill använda kommandot ta bild. Denna funktion skall du använda ytterst sparsamt eller med 

laddbara Litiumbatterier eftersom strömförbrukningen ökar dramatiskt.  

Fördröjning 24H betyder att den trådlösa modulen väcker enheten efter 24 timmar och då hämtar 

ned eventuella nya inställningar du skickat via APPEN, även om det inte finns någon utlösare.  

Inställningen Fördröjning är till för att spara ström. Om kameran löses ut av något djur innan det gått 

24timmar så hämtas nya inställningar ned. 

Ladda ner inställningar: Det betyder att dina valda inställningar sänds till din kamera och 

synkroniseras mot kamerainställningarna i molnet för din kamera. 

Ladda upp inställningar: Det betyder att synkronisera inställningarna från din kamera till molnet.  

FW-uppdatering: Koppla ALDRIG ur batterierna eller den externa strömmen när du uppdaterar 

kameran. Se till att batterierna har mer än 80% energi kvar innan du uppdaterar. Uppdatera enbart 

kameran på plats med snabb och stabil internetuppkoppling. Om uppdateringen avbryts innan den är 

klar kan kamerans programvara skadas allvarligt så den blir obrukbar.  



 

 

Kamerainställningar 

Kameraläge Foto / Video / Foto & Video; 

Foto storlek 
30MP/24MP/20MP/16MP/8MP/5M

P 

IR-blixt Låg/Mellan/Hög 

Photo Burst 1Foto ~ 10Foton (Standard: 1foto) 

Videostorlek 
4K@10fps/2.7K@20fps/1080p@30f

ps/720p@30fps/WVGA@30fps 

Videons längd 5s-1min (Standard:10s) 

Video styrka IR-

blixt 
Hög/Låg 

 

 

 

 

Photo Burst: Anger antalet bilder som du vill att kameran skall ta vid varje detektion/utlösning av 

rörelsesensorn. Om antalet 3 väljs betyder det att kameran tar 3st bilder i följd när rörelsesensorn 

löser ut. 

PIR 

Utlösarläge PIR-utlösare/Time Lapse/Båda 

PIR-känslighet Låg/Hög 

PIR-intervall 0s-60 min (Standard:30s = ändra till 1min) 

Tidsfördröjningsintervall 1min-24h (Standard: 1h) 

Arbetstid 1 ~ 4 På/av 

 

PIR-intervall: Betyder den tidsintervall som PIR-sensorn/kameran är aktiv. Detta förhindrar att kortet 

fylls med för många överflödiga bilder. En normal fördröjningstid är 1 minut och uppåt beroende på 

syftet med fotograferingen eller om foto/video är aktivt. Kortast möjliga fördröjningstid påverkas av 

hur bra internetuppkoppling kameran har på platsen. Vid dåligt internet behövs längre 

fördröjningstid. 

Tidsfördröjningsintervall (Time lapse): När du väljer tidsfördröjning tar kameran foton eller videor 

efter din angivna intervall utan att den utlösts av ett levande djur i närheten. Det är användbart för 

konstant tidsstyrd övervakning av ett område eller om man vill täcka ett stort område som inte 

rörelsesensorn klarar av, tillexempel en åker. (Nattetid ser du givetvis inte vad som finns bortom IR-

blixtens räckvidd) 



 

 

Arbetstid (Working period): Kameran kan ställas in att vara aktiv enbart under en förinställd tid eller 

förinställda dagar. Resten av tiden är kameran avstängd. Arbetstid: 00:00-00:00 = kameran är aktiv 

hela tiden. Om inställningarna är över natten, tillexempel: Start: 00:00 Stopp: 10:00 betyder 00:00-

10:00 etc. 

PIR 

Utlösarläge PIR-utlösning/Time Lapse/Båda 

PIR-känslighet Låg/Hög 

PIR-intervall 0s-60 min (Standard:30s) 

Tidsfördröjningsintervall 1min-24h (Standard: 1h) 

Arbetstid 1 ~ 4 På/av 

 

 

 

 

 

SYS 

Ställ in klocka Ställ in datum och tid 

Språk 
Engelska, Tjeckiska, Danska, Finska, Franska, Tyska, Ungerska, 

Italienska, Norska, Svenska 

Lösenord På/av 

Byt namn På/av 

Skriv över På/av 

Formatera SD-kort Formatera SD (Raderar all bilder/filmer på SD-kortet) 

Standard Återställer kameran till standardinställningar 

Programvaruversion Visa programvaruversion. 

 

Lösenord: Se till att SKRIVA ned ditt lösenord och spara det så att du kan komma in i din kamera om 

du glömmer ditt lösenord.  Ursprungslösenordet är 0000. 

Skriv över: Det innebär att bilder på SD-kortet kommer att skrivas över bakifrån om SD-kortet blir 

fullt. 

 

 

 



 

 

4.3 Skicka ett testfoto 

Steg 1: Kontrollera att kamerans dataplan är giltig innan du skickar testfoton.  

Steg 2: När du har bekräftat att nätverkssignalen är bra trycker du på knappen ► (SHOT) för att 

manuellt ta ett foto.  

Steg 3: Tryck på OK för att visa fotot och tryck på MENU-knappen, välj Skicka.  

Steg 4: Du kommer att se skicka prompt visas på LCD-skärmen.  Klicka på Skicka.  När du ser 

"Filuppladdning", kontrollera ditt molnkonto. Du hittar fotot som laddats upp till molnservern.  

 

 

4.4 Byt kameras inställning i web portalen eller APP 

Kameran är enkel att ställa in via webbportalen eller APP.  

 

          Fig 8 Enhetsinställningar via webbportalen 



 

 

 

  Fig 9 Inställningar via APP 

4.5 Andra grundläggande inställningar via APP 

1. Kontrollera kamera Status 

2. Visa foton eller videor 

3. Ta ett foto 

4. Kamerainställningar  

5. Ändra kamerainställningarna 

6. Begär HQ-foton eller videor 

 

Fig 10 Kamerastatus 



 

 

 

Fig 11 Begär HQ-foton eller videor  

5 Extern strömförsörjning 

Kameran har en kontakt för att drivas med en extern strömkälla. Om du vill ansluta ett externt 6V-

12V (2A) batteri för att driva kameran kan du göra det. Uttagets anslutning är ett vanligt 4 mm-uttag. 

Köp originalkabel så ligger polerna rätt! 

6 Monteringstips 

För bästa resultat, montera kameran ca 1–1,5 meter över marken i 90 graders vinkel. Kamerans 

rörelsesensor och bildvinkel ger dig bästa resultat vid denna montering. 

Notering: 

Solen skall inte skina direkt på kameran framsida (motljus), bästa bilderna får du om solen kommer 

från kamerans baksida mot djuren framför.  

 

En eventuell bakgrund framför kameran kan öka ljusmängden på platsen genom reflektion och ge 

bättre bilder! 

 

Undvik att placera kameran på en plats med mycket vegetation eftersom detta kan ge falska 

utlösning när det blåser. Rensa bort onödig vegetation och grenar vid sidan av som kan vaja in i 

framför kameran och lösa ut den. 

 

 

 



 

 

Tekniska specifikationer 

Bildupplösning 5/8/16/20/24/30MP 

Lins F/NO=1,8 (synfält)=58° 

(FOV10m: 7.72meters) 

Reaktionstid 0,2s 

 

Frekvensband 

FDD-LTE: B1/ B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/ B8; GSM: 

900/1800MHz. 

IR-blixt 940nm Justerbar 

Skärm 2,0" LCD-skärm 

Minneskort Upp till 256 GB 

Videoupplösning 4K/2.7K/1440P/1080P/720P/WVGA 

PIR-sensor Flera zoner 

PIR-känslighet Justerbar 

Temperatur vid drift/lagring -20 - +60°C / -30 -+70°C 

Utlösarintervall 0S-60 min 

Tidsinställt foto 1min-24h 

Foton i följd 1- 10st 

Video längd 1-60 sekunder 

Strömkälla 12 AA eller 6V-12V (2A) externström 

Standby-ström <0,2 mA (<0,6 mAh/dag) 

Varning för låg batterinivå LED-indikator, molnplattform 

Montering Rem/Python-lås 

Mått 154 mm * 112 * mm * 79 mm 

Drift/Luftfuktighet 5%-90% 

Säkerhetsautentisering EG, RoHS 

 

Tillägg II.: Artikellista 

Leveransförteckning Kvantitet 

Wolf 30MP 4G Cloud En 

Antenn En 



 

 

Montagerem En 

Användarhandbok En 

Snabbstart En 

 

GARANTI 

Kameratillverkaren tillhandahåller 12 månaders garantiservice för denna produkt mot tillverkningsfel eller funktionsfel. Om kameran inte 

fungerar vid normal användning inom ett år reparerar eller byter kameratillverkaren ut kameran utan kostnad. Inköpskvittot måste 

inkluderas från en auktoriserad återförsäljare för att validera garantin. Felaktig användning av kameran som leder till skador täcks inte av 

denna garanti. Kameratillverkaren kan tillhandahålla reparationsservice efter garantins utgång. Kunden ansvarar för eventuella avgifter på 

delar, arbetskraft och fraktkostnader. Kontakta tillverkaren för mer information. Kontakta återförsäljaren för mer information. 

Försäkran om överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU 

EG-insättning: 

Härmed förklarar tillverkaren att denna kamera uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Be 

din distributör om en kopia av försäkran om överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-aim Hunting AB  

Sweden 

www.z-aim.com 


