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Instruktion 

Allmän beskrivning  

Denna kamera, en automatisk digital kamera, är en digital infraröd (osynlig) övervakningskamera, som 

utlöses av en förflyttning av människor eller djur, utlöses av en mycket känslig passiv infraröd (PIR) 

rörelsesensor. Kameran tar automatiskt bilder av hög kvalitet eller spelar in video (VGA) enligt 

standardinställningar eller efter egna inställningar. Den tar färgbilder eller videoklipp i färg vid 

tillräckligt dagsljus. På natten använder den inbyggda, infraröda lysdioder (osynliga) för att ta tydliga 

bilder eller filmer i svart/vitt. 

Det finns en 2,0 "LCD-skärm i kameran.  

Resistent mot vatten och snö (IP54).  

 

 

 

Kamerahus  

Kameran har följande I / O-gränssnitt: USB-anslutning, SD-kortplats och extern DC-kontakt,  

6 volt och plus + är i mitten av kontakten. 

 

 
Figur 1: Underifrån 

 

 

SD-kort 

DC ström, gummitätning 
USB 

 

Stativfäste 
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Figur 2: Framsidan och sida                                   Figur 3: Inuti kameran 

 

Format som stöds  

Om problem uppstår ska du formatera SD-kortet i kameran 

eller på en dator och sedan sätta tillbaka kortet i kameran. 

 

 

  

 

Varningar 
• Arbetsspänning i kameran är 6 volt. Kameran kan drivas med 4, 8 eller 12 AA- batterier. Som tillbehör 

finns 12V kabel med omvandlare till 6V in i kameran samt även en 220V nätdriftsadapter. 

• Installera batterierna enligt visad polaritet. 

• Lås upp skrivskyddet innan du sätter in SD-kort. På kortet - ”UnLock”. 

• Sätt in SD-kortet när strömbrytaren är i läge OFF innan du testar kameran. Kameran har inget inbyggt 

minne för att spara bilder eller filmer. Om inget SD-kort sätts in, kommer kameran att stängas av 

automatiskt. 

• För inte in eller ta ut SD-kortet när strömbrytaren är i läge ON eller Setup – Viktigt ! 

• Vi rekommenderar att formatera SD-kortet i kameran när den används för första gången. 

• Kameran kommer att vara i USB-läge när den ansluts till en USB-port på en dator. I det här fallet 

fungerar SD-kortet som en flyttbar disk på datorn. Usb-kabel medföljer ej. Viktigt att ”mata ut” 

kameran ur datorn, inte bara rycka ut kortet/kabeln (för datorns skull). 

• I SETUP-läget, kommer kameran att stängas av automatiskt efter 3 minuter om ingen åtgärd görs. Slå 

på strömmen igen om du vill fortsätta att arbeta med kameran.  

• Om något fel uppstår efter en felaktig uppgradering, kan kameran sluta fungera korrekt. Använd 

ALDRIG uppgraderingar utan att rådfråga oss på Z-aim AB - garantin kan falla. 

• Vårda kameran: ta in, öppna, ta ur batterierna och låt den torka ut ibland. Kondens är inte bra i längden.  

 

 Format 

Foto JPG 

Video AVI 

Fil format FAT32 

Indikations 

lampa  

 PIR 

On/off 

Batterifack 

Låsögla 

LCD skärm 

IR blixt 

Lins 

 Kontrollpanel 
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Genomgång av kameran 

Strömförsörjning  

För att leverera ström till kameran behövs 4, 8 eller 12 AA-batterier. 

Kontrollera att strömbrytaren är i läge OFF, ladda fulladdade batterier och med polerna  

som visas nedan. Följande batterier med 1,5 V kan användas: 

1. Hög prestanda litium batterier Z-aim bear claw (Rekommenderas) 

2. Hög prestanda alkaliska batterier 

3. Laddningsbara NiMH-batterier (Sämre vintertid) 

Det finns 6 batterifack. Fack 1 (Slot 1) och 2 bildar en 

grupp och är märkt "1", fack 3 och 4 utgör den andra 

gruppen och är märkt "2", medan fack 5 och 6 bildar den 

tredje gruppen och är märkt "3". Endast en "grupp" av 

batterier behövs för att leverera ström till kameran, men 

alla kan användas och detta rekommenderas. 

Sätt in SD-kortet  

Sätt in ett SD-kort i kortplatsen med den omärkta sidan 

uppåt. Kontrollera att SD-kortet är på "Write"-läge (inte låst), annars kommer kameran inte att 

fungerar korrekt.  

Starta upp  

Innan du slår på, vänligen uppmärksamma följande: 

1. Undvik temperatur och rörelsestörning framför kameran som t.ex. löv, buskar, en gardin, 

luftkonditionering, rök ur en skorsten och andra värmekällor för att förhindra falsk utlösning. 

2. Höjden från marken för att placera kameran bör variera med objektets storlek på lämpligt sätt. I 

allmänhet är en till en och en halv meter lämpligt vid fotografering av djur. Annan övervakning kan 

kräva högre montering. Skjut strömbrytaren i läge ON för att sätta på kameran. Efter start av kameran 

kommer rörelseindikation LED (röd) lampan att blinka i ca 10s. Det är en buffert tid för stängning av 

kameran och att därefter lämna platsen innan kamera blir aktiv och fotograferar.  

Displayknappar   

Menyinställningar  

Sätt kameran i Setup-läge. Tryck på MENU-knappen för att komma in i menyninställningen. 

Kameran kan ställas in manuellt för att anpassa kamerans inställningar, som visas på LCD-skärmen 

på kameran. Detta kommer att beskrivas i kapitlet "Avancerade funktioner". 

Manual Capturing (manuellt foto) 

Du kan trycka på   för att manuellt ta bilder eller spela in en video. 
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View Images or Videos (visa bilder eller filmer) 

Använd LCD-skärmen för att visa tagna bilder eller video: 

Tryck  för att visa bilder, då kommer den senaste bilden eller videon att visas i LCD-skärmen på 

kameran. Tryck på UP för att visa föregående bild och tryck DOWN för nästa. Att radera bilder och 

video kommer att beskrivas i kapitlet "Avancerade funktioner". 

Power Off (avstängning) 

Skjut strömbrytaren till läge OFF för att stänga av kameran. Observera att även i OFF-läge, kommer 

kameran att förbruka lite ström. Därför bör du montera ur batterierna om kameran inte används under 

en tid, samt för att undvika att något batteri börjar läka vilket inte täcks av garanti! 

Avancerade funktioner  

Inställningsmenyn och standardinställningar 

Om du vill visa kamerans inställningar menyn, ändra kameran till SETUP-läget och tryck på MENU, 

huvudmenyn och standardinställningarna är under nedanstående diagram: 

Huvudmeny  

Beskrivning 

Kamera läge Välj Foto, Video eller Fot+Video, spara med OK 

Bild storlek Välj bildstorlek, t.ex. 3MP, 5MP, 8MP eller 12MP, spara med OK 

Antal bilder/det. Antal bilder vid varje detektion, spara med OK. 1-3 bilder 

Video Size Videokvalité, 720P, WVGA, QVGA, 1080P, spara med OK. 

Video längd  Ställ in filmens längd, 5-60s, spara med OK 

Ljud Välj av eller på 

PIR Level PIR-känslighet: Hög, låg eller normal, spara med OK 

PIR Interval Tiden kameran är inaktiv mellan detektionerna 0 sek-60 min, spara – OK  

 

Time lapse 

 

Kameran kan ställas in för att filma/fota efter ett visst tidsintervall under 

dygnet Oavsett om sensorn aktiveras. Tiden mellan bilderna är ställbar upp 

till 8 tim. StartStop och TimeLapse kan kombineras, läs mer på sid 7.  

Start-stop 

 

Dygnstimer. Kameran kan ställas in för att bara filma/fota under en viss tid 

under dygnet - när timern (Start-stop) är ställd på ON. Ställ in start- och 

stopptid. Resterande tid kommer kameran att vara avstängd och inte 

reagera på rörelser. Vill du att kameran ska vara aktiv hela dygnet, välj 

off-läget. 

Ställ in klockan Ställ in datum och tid, spara genom att trycka OK  

Time Stamp 
Välj "On (på) eller "Off" (av) för att visa tid - datum - temperatur - månfas  

på bilden eller inte. 

Flash Range Räckvidd IR-blixt: 6 m eller 12 m (inomhus - utomhus) 

Password Välj OFF för att inte använda denna funktion. Skriv upp lösenordet !! 
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Rename I ON-läge kan du ge kamerabilderna ett namn, var bilden är tagen. I datorn 

Language Här kan man välja språk 

Overwrite 
I ON-läge skriver kameran över de gamla bilderna när minneskortet blivit 

fullt. I OFF slutar kameran fota när kortet är fullt. 

Formatera 
Formatera SD-kortet. Formateringen tar bort alla bilder från SD-kortet= 

permanent! Allt på kortet försvinner. 

Default Set  
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna = raderar alla dina 

inställningar! Fabriksåterställning  

  

Ställ in Kamera  

Ställ in kameraläge (Camera mode) 

Det finns två lägen: foto eller video. Det finns två sätt att ställa 

in kameraläge: 

a) Inställning menyn: Tryck på vänster eller höger väljer du 

Video eller Foto och tryck sedan på OK för att spara. 

b) Kortkommando: under SETUP, tryck på UP för att ställa in 

kameraläge som Video eller tryck på DOWN för att ställa 

kameraläge som Foto. 

Ställ Fotostorlek – kvalité (Photo size) 

Denna parameter har flera värden, beroende på modell: 12MP, 8MP, 5MP eller 3MP. Standardvärdet 

är 5 MP. Tryck vänster eller höger för att ändra och tryck sedan på OK för att spara. För 

nattfotografering ger 5MP bästa resultat, högre ger lätt en ”pixligare” bild (brus) på natten. 

Ställ Photo Burst – Antal bilder per detektion 

Denna parameter påverkar antalet bilder som tas för varje aktuellt tillfälle. Det finns tre alternativ: "1 

Bild" "2 Bilder" och "3 Bilder". Dess Standardvärdet är "1 Bild". Tryck vänster eller höger för att 

välja "2 Bilder" eller "3 Bilder" och tryck sedan på OK för att spara.  

Ställ filmkvalité (Video Size) 

Denna parameter har också fyra värden: 1080P, 720P, WVGA och QVGA. I fotoläget kan detta värde 

inte redigeras. Tryck på vänster eller höger för att välja och tryck på OK för att spara. 

Ställ filmens längd (Video Length) 

Videons längd kan ställas från1 till 60 sekunder. Standardvärdet är 10 sekunder. Tryck på vänster och 

höger för minskar eller ökar värdet med 5, och tryck sedan på OK för att spara. (Lämplig filmlängd är 

25 s) 
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PIR 

PIR känslighet – Sensitivity 

Denna parameter definierar känslighet PIR. Det finns tre parametrar: Hög, Normal och Låg. 

Standardvärdet är "Normal". Ju högre grad, desto lättare har kameran att utlösas av rörelse, med fler 

bilder eller film. Det rekommenderas att använda "Hög" känslighet i miljöer med lite störningar och 

att använda lägre känslighet för utomhusbruk eller miljöer med mycket störningar, som het vind, rök, 

nära fönster etc. Dessutom är känsligheten i PIR starkt relaterad till temperaturen. Högre temperatur 

leder till lägre känslighet. Därför föreslås det att man använder en högre känslighet vid höga 

temperaturer. Det rekommenderas att använda "Low" inställning vid temperaturer under minus och 

"High" inställning vid temperaturer över 300C. Tryck vänster eller höger för att välja Låg eller Hög 

och tryck sedan på OK. Vi rekommenderar även att man använder en högre känslighet för mindre 

djur som räv etc. oavsett temperatur. 

PIR Interval 

Denna parameter avgör hur länge PIR-sensorn kommer att vara inaktiv efter varje detektion. Under 

denna tidsperiod är PIR-sensorn EJ aktiv och kameran alltså helt inaktiv. Det minsta intervallet är 0 

sekunder, det betyder att PIR-sensorn arbetar nästan hela tiden, även med inställningen 0 sekunder så 

behöver kameran några sekunder innan den triggas och fotar på nytt Längsta intervall är 1 timme. Det 

betyder att PIR kommer att inaktiveras under 1 timme efter varje utlösning. Standardvärdet är 1 minut. 

Tryck vänster eller höger för att minska eller öka värdet med 5 eller 1 minut och tryck sedan på OK 

för att spara.  

Time Lapse  

Med denna funktion kan man få bilder tidsgenererade, med en förutbestämd tid mellan bilderna - helt 

oberoende av kamerans rörelsesensor. Det maximala tidsvärdet för intervallen mellan tidsgenererade 

bilder är 8 tim, minsta antalet bilder per dygn blir då 3 stycken. Om kamerans rörelsesensor samtidigt 

är i ON-läge så är kameran därmed samtidigt aktiv och fotar vid detektion av rörelse.  

Start – Stopp 

Denna funktion är en dygnstimer, man väljer när kameran ska vara aktiv. T.ex. 18.00 till 07.00. Start 

18.00 och stopp 07.00, kamerans sensor är avstängd mellan 07.00 och 18.00 och inga bilder tas. 

Kombinera Time Laps och Start Stop 

Kameran kan ställas in i flera varianter, med en kombination av dessa två funktioner: 

Båda OFF = kameran fotar dygnet runt, vid rörelse.  

StartStop – ON, start och stopptid inställd = kameran fotar mellan dessa tider, vid rörelse.  

StartStop-OFF, TimeLapse-ON, 8 tim = bild varje 8:e timme, och vid rörelse, båda dygnet runt. 

StartStop-ON, tid inställd och TimeLapse-ON, 8 tim = kameran skickar bild var 8:e timme under 

tiden kameran är aktiv (StartStop) och vid rörelse. Starttid anger tid för första bil. 
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StartStop-ON, tid inställd och TimeLapse-ON, 8 tim och PIR-sensor-OFF, kameran tar bild var 8:e 

timme när kameran är aktiv, inte vid rörelse. 

Systeminställningar  

Ange datum och tid 

Du kan ändra datum och tid för enheten genom att ställa in detta när det behövs, t ex efter varje 

batteribyte. Datumformatet är månad / dag / år, tidsformatet timme: minut: sekund. Giltiga värden är 

mellan 2009 och 2050. Tryck OK för att gå in i undermenyn, tryck UP eller DOWN för att öka eller 

minska värdena, Tryck vänster eller höger för att ändra värdena och tryck sedan på OK för att spara 

alla inställningar.   

Time Stamp 

Välj "På" eller "Av" för att visa tid/datum/temp etc på bilden eller inte. Tryck vänster eller höger för 

att ändra poster och tryck sedan på OK för att spara alla inställningar.   

Ställ blixtomfång (Räckvidd på IR-ljuset) 

Denna parameter definierar hur många IR-lampor som används när ljuset inte räcker till. Om du 

väljer 12m, betyder det att alla IR-lampor kommer att användas. Om du väljer 6m, betyder det hälften 

kommer att användas och strömförbrukningen blir mindre. Detta läge är att föredra inomhus eller när 

kameran används för bevakning av fällor eller andra objekt på kort avstånd. Tryck vänster eller höger 

för att välja 6 m (20 ft) eller 12 m (40 ft) och tryck sedan på OK för att spara den aktuella 

inställningen.  

Lösenord 

Om lösenordsinställningen är vald på (ON), kommer kameran vid start att kräva lösenord, efter tex 

batteribyte.  

Tryck OK för att gå in i undermenyn, tryck UP eller DOWN för att öka eller minska värdena, Tryck 

vänster eller höger för att ändra poster och tryck sedan på OK för att spara alla inställningar. Om det 

nya är inknappat på rätt sätt, är det nya lösenordet som gäller. LCD-skärmen kommer att be dig ange 

lösenordet nästa gång du slår på kameran. Skriv upp lösenordet. 

Formatera SD-kortet (Format) 

Systemet kommer att radera alla bilder eller filmer som finns lagrade på SD-kortet efter 

formateringen - se till att du har gjort en backup av det du vill spara. 

1.) Tryck på OK för att välja Enter för att komma till undermenyn 

2.) Tryck vänster eller höger för att välja Yes. Det valda blir markerat. 

3.) Tryck på OK för att börja formatera SD-kort. Under formateringen kommer displayen visa 

meddelandet ”Please wait”. Rör inget under tiden 

 

Default settings (fabriksinställningar) 

Tryck på OK för att återställa till standardinställningarna. Detta raderar ALLA inställningar som du 
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gjort och återställer fabriksinställningarna. Ett bra sätt om kameran krånglar. 

Uppspelning  

Titta på bild eller video  

a) Växla till SETUP-läget 

b) Tryck  för att visa den senaste bilden/filmen i LCD-skärmen på kameran 

c) Tryck på  för att börja spela upp videoklipp  

d) Tryck igen  för att sluta spela och återgå till uppspelningsläge. 

e) Tryck på UP för att visa nästa bild (eller film) och NER för den föregående.  

Ta bort bild /video (delete Video/Picture) 

a) a) Tryck  för att visa bilden (eller video) som ska tas bort 

b) b) Tryck på DEL -knappen 

c) c) Tryck vänster eller höger för att välja Yes för att radera eller No  

d) Observera att när du tar bort en bild eller en film kan borttagna filer inte återställas!   

Filnumrering  

Bilder och filmer sparas i en mapp som får ett nummer. Filnumreringen fortsätter genom att lägga till 

en till sista numret för varje ny bild eller film. Exempel är IMAG0001.JPG eller IMAG0001.AVI. 

Genom suffixet du kan skilja på om filen är en bild (med ändelsen. jpg) eller en video (med 

ändelsen .avi).   

Firmware (Uppgradering) 

Uppgradering behövs bara om en förbättrad firmware (programvara) finns tillgänglig, händer sällan. 

Du ska aldrig använda sådan som du själv finner på internet etc., enbart program från Z-aim 

tillsammans med en rekommendation får användas! Felaktig programvara kan förstöra kameran 

permanent eller sätta ner dess funktion. Inga garantier gäller då. 
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Tekniska specifikationer 

Bildupplösning 12 MP, 8MP (Interpolerad), 5MP - (verklig), 3MP 

Objektiv F/NO = 3.0, FOV (fotovinkel) = 52° 

IR-blixt  6-12 meter 

Skärm 2.0” LCD  

Minneskort Upp till 32GB 

Videoupplösning WVGA (16fps) ; QVGA (20fps)- 720p, 1080p 

PIR Sensor Multi Zone 

PIR - känslighet justerbar (High/Normal/Low) 

Trigger Time 0,9 sek 

Vikt  432g (utan batterier) 

Arbetstemperatur -20 - +60°C / -30 - +70°C (-35°C med Z-aim bear claw) 

Intervall 1 sek – 60 min. 

Photo Burst 1–3 

Video längd  5 – 60 sek 

Strömförsörjning 4 × AA, 8 × AA eller 12 AA 

Stand-by - förbrukning < 0.25 mA  (<6mAh/Dag) 

Skärm LCD skärm på kamera 

Ljudinspelning Ja 

Montering Rep / spännrem / Python lås / väggfäste (rem medföljer) 

Mått  140 x 87 x 55 mm 

Operation Humidity 5% - 90% 

Säkerhetsautentisering FCC, CE, RoHS 

Vattenskyddad IP54 

Garanti 

Kameratillverkaren tillhandahåller 24 månaders garantiservice mot tillverkningsfel för denna 

produkt. Om kameran inte fungerar vid normal användning inom 2 år, kommer kameratillverkaren 

att reparera eller byta ut kameran utan kostnad. Inköpskvittot måste ingå från en auktoriserad 

återförsäljare för att validera garantin. Felaktig användning av kameran, vilket resulterar i skador 

täcks inte av denna garanti. Kameratillverkare kan erbjuda reparationsservice, efter garantitiden. 

Kunden kommer att ansvara för eventuella kostnader för delar, arbete och fraktkostnader. Kontakta 

återförsäljare för mer information. 

 

OBS: 

När du inte använder kameran, ta in den, öppna upp och låt den torka. Kondens är inte bra 

för elektronik och batterier ska inte sitta i när den inte används. 

 

 

Problem  
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Finsk meny 

Ändras med: Setup / Meny / SYS / Kieli – ändra Suomi till Englantti  

Masstorage / Massminne 

Uppstår när man kopplat kameran till datorn med kabel. Koppla ihop dom, sätt kameran i Setup. 

Längst ner till höger på datorn- leta upp ”Mata ut media/Säker borttagning…” och mata ut. 

Kameran tar inte bilder:  

Minneskort 

Det absolut vanligaste felet är minneskortet. Testa ett annat kort eller formatera det i datorn. 

Formatera det med jämna mellanrum, i datorn eller i kameran, då minskar du risken för problem. 

Formatera grundligt i datorn ibland, inte bara snabbformatering. För stort eller för långsamt kort? 

Stäng alltid av kameran innan du tar ut minneskortet !!!! Annars riskerar du att förstöra det. 

Dygnstimer 

Har du dygnstimer på? Start-stop – sätt i Off-läge  

Kontrollera så du inte använt något av följande tecken i Rename funktionen: ä, å och ö - dessa göra 

att kameran slutar fungera. Åtelkamera och Rävfälla går tex. inte. 

Ha kameran så öppen som möjligt, utan begränsningar. Kontrollera att inte Start-Stop) är i läge On 

och kameran är avstäng pga. av det.  

När du gått igenom denna lista- prova att använda Default settings / Fabriksåterställning, formatera.  

Kontakta oss för support!      

 

 

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC   

CE Caution：  

Hereby, the manufacturer declares that this camera is in compliance with the 

essential requirements and other relevant provisions of Directive  

1999/5/EC. Pls ask for your distributor for a copy of the Declaration of  

Conformity to Directive 1999/5/EC.  

   


