Tips og triks.


Dersom kameraet skal overvåke f.eks. en saltstein; fest kameraet ca. 1,5m over
bakken og mellom 5-10 meter fra objektet.
Monter kameraet i retning nord-sør/sør-nord for å unngå lav sol morgen og kveld.



Står kameraet på en saltstein/åteplass er det anbefalt å sette
«triggerintervall/delay/dvaletiden» noe høyere enn om kameraet står på en viltsti e.l.
Saltstein 2-5 minutter.
Viltsti 5-30 sekunder.



Om kameraet skal overvåke en sti e.l., plassèr kameraet i 45 grader mot objektet.



For å unngå ising på linse/kondens kan det være lurt å lage en liten kasse med to
vegger og tak.
Dette kan enkelt gjøres ved å skjære ut en tom plastkanne.
Ved temperaturforandringer kan det dannes kondens inne i kameraet, dette kan
gjøre at bildene blir uklare. Vær obs på at det ikke kommer fuktighet inn i kameraet
når dette åpnes for å bytte batterier, endre innstillinger e.l. En fuktabsorberingspose
kan hjelpe til med å holde fuktighet ute fra kameraet.



Kontroller at kameraet har godt nok signal før du forlater det.
Send gjerne et testbilde.



Det kan forekomme at bildene blir rosa.
Dette kan skje ved lysforhold der kameraet er i skiftet mellom IR blits og ingen blits.
Det er et lite IR filter som automatisk plasseres foran linsen når kameraet benytter IR
blitsen.
Dersom denne fortsatt er foran linsen og kameraet ikke utløser IR blitsen blir bildet
rosa.



Det kan forekomme at det blir for mye lys/blits i senter av bildet.
Dette skjer oftest om kameraet er plassert lavt, er vinklet mye nedover eller en grein
e.l. er for nære kameraet.



Dersom kameraet er stilt inn til å sende bilder, får du best resultat dersom du setter
bildeserien / Photo Burst til ett -1- bilde.
Still heller ned «triggerintervall/delay/dvaletiden» om du ønsker mange bilder.



Kameraet kan løses ut på grunn av bevegelser i små busker, greiner og grass.
Rydd området i umiddelbar nærhet av kameraets front for å unngå tomme bilder.



Dersom kameraet slår seg av når det er satt i SETUP posisjon, kontroller at SD-kort er
montert.
Dersom dette er bekreftet, forsøk med et annet SD-kort.



Om kameraet henger seg i menyen; slå av kameraet, fjern batteriene, vent 30
sekunder før batteriene monteres på nytt.



Batterier er ferskvare.
Om kameraet «sluker» strøm prøv et nytt sett batterier.
Vår erfaring er at Energizer Lithium fungerer veldig godt, spesielt når gradestokker
kryper under 0.



Det er ikke mulig å ta bilder gjennom vindusglass e.l. ved hjelp av PIR sensoren.
Dersom man ønsker å ha kameraet på innsiden huset og ta bilder ut, må kameraet
stå i TimeLaps. Kameraet vil da ta bilder i en forhåndsinnstilt intervall uavhengig om
det er bevegelse på utsiden.



TimeLaps: De fleste viltkamera har en funksjon som heter «TimeLaps». Denne kan
stilles inn slik at kameraet tar bilder i en forhåndsdefinert intervall, uavhengig av
bevegelse foran PIR sensoren. Om TimeLaps er aktivert vil kameraet automatisk tar
et bilde f.eks hvert 10. minutt hele døgnet.
Dersom kameraet tar veldig mange tomme bilder, kontroller at denne funksjonen
står i OFF/AV.



Start-Stopp: Enkelte kameraer har en funksjon der du kan stille inn virketiden til
viltkameraet. Om denne er aktivert vil kameraet kun virke mellom to angitte
tidspunkt i døgnet. Resten av døgnet vil kameraet være inaktivt.
Dersom du opplever at kameraet kun sender/tar bilder i en kort periode i løpet av
døgnet, kontroller at denne funksjonen står i OFF/AV.



Telefonabonnement.
Friluftsmagasinet kan dessverre ikke teste og gå god for alle de ulike
mobilabonnementene på markedet.
Vi har selv testet og har god erfaring med Telenor og Netcom.
Flere kunder har gitt tilbakemelding på at «FriFamilie» abonnementene fungerer bra.
Husk at den leverandøren du velger må ha mulighet til å deaktivere PIN-kode
funksjonen i sine SIM-kort.
Priser på de ulike abonnementene kan variere og Friluftsmagasinet har dessverre
ikke oversikt over de ulike prisene. Ta kontakt med din teleleverandør.



Kontantkort fra Telenor og Netcom fungerer erfaringsmessig godt i Uovision
viltkameraer, men husk at dersom man fyller på kontantkortet må man ofte
godkjenne påfyllingen ved hjelp av en SMS. Dette må gjøres via en mobiltelefon.
Ta kontakt med din teleleverandør.

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC
CE Caution:
Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declears that the wireless cameras
UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the DOC may be obtained throught the following address:
UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design
Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.
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