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Introductie 
 
Bedankt voor het aanschaffen van de EZ2 Camouflage Digitale Wildcamera.  
 
Dit product is een digitale camera voor het opnemen en observeren van dieren in het 
wild. Met zijn zeer gevoelige 120°  Passieve Infrarood (PIR) -Sensor detecteert de 
camera de plotselinge verandering van de omgevingstemperatuur die wordt 
veroorzaakt door een beweging in een interessegebied (ROI – Region Of Intrest), en 
triggert hij om foto's/video's te maken, zodat je dat niets misloopt van wat voor je 
camera beweegt. 
 
Om ons product gemakkelijk te gebruiken en een algemeen begrip te hebben, hebben 
we deze handleiding specifiek voor je gemaakt. In deze handleiding wordt uitgelegd 
hoe je deze camera systematisch kunt gebruiken. Lees deze handleiding voor gebruik 
nauwkeurig door, zodat u de methode snel en correct onder de knie krijgt. 
 
De inhoud van deze handleiding is alleen ter verwijzing en maakt gebruik van de laatste 
informatie die aanwezig was bij het opstellen van de handleiding. De 
schermweergaves, illustraties, enz. die in deze handleiding worden gebruikt, zijn 
bedoeld voor een meer gedetailleerde en intuïtieve uitleg van de bediening van de 
camera. Vanwege verschillen in technologieontwikkeling en productiebatches, kunnen 
deze enigszins verschillen van de camera die u daadwerkelijk gebruikt. 
 
Als je vragen hebt tijdens het gebruik van dit product, neem dan contact op via 
info@wildcameraxl.nl. We zullen je van harte van dienst zijn.  
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@wildcameraxl.nl
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Kenmerken:  
 

 Programmeerbare resolutie van 5, 8, 12, 16, 20 of 32 megapixels in hoge kwaliteit. 
 

 Infrarood nachtzicht-LED's voor flitsbereik tot wel 20 meter. 
 

 In de modus "Foto + video" maakt de camera zowel foto’s als video bij elke 
triggergebeurtenis. 

 

 Indrukwekkende en snelle triggertijd (0,2-0,6 seconde, pre-boot 0,2 seconde). 
 

 Het unieke ontwerp van de voorbereidingssensor aan de zijkant biedt een bredere 
detectiehoek en verbetert de reactiesnelheid van de camera. 

 

 In de Time Lapse-instelling maakt de camera automatisch en constant foto's/video's 
met een gespecificeerd interval. Dit is erg handig bij het observeren van planten die 
bloeien, vogels die een nest bouwen of bij het observeren van onbeheerde 
eigendommen zoals parkeerplaatsen. 

 

 Als de opnametijd is ingeschakeld, kan de camera worden geprogrammeerd om elke 
dag alleen in een bepaalde periode te werken. Deze functie kan samenwerken met 
de Time Lapse functie. 

 
 Met Serienummer instelling kunt u locaties op de foto's coderen. Dit helpt gebruikers 

met meerdere camera's de locatie te identificeren bij het bekijken van de foto's. 
 

 Ultra laag stroomverbruik in stand-by. Extreem lange levensduur (in stand-bymodus 
tot 8 maanden met 8 x AA-batterijen). 
 

 Ingebouwd 2,4-inch TFT-kleurendisplay om afbeeldingen en video's te bekijken. 
 

 Datum, tijd, temperatuur en maanstand kunnen op de foto's worden geplaatst. 
 

 Het ophangsysteem maakt monteren en richten in een handomdraai mogelijk. 
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 Werkt bij de meest extreme temperaturen van -20° C tot +60° C. 
 

 Kleine afmetingen (142 x109x74mm). Goed ontworpen om heimelijk in te zetten. 
 

 Afsluitbaar en beveiligd met een wachtwoord. 
 

 IP66 waterbestendigheid. 
 

Toepassingen: 
 

 Wildcamera voor de jacht. 
 

 Observatie van dieren of gebeurtenissen. 
 

 Beweging gestuurde beveiligingscamera, voor thuis, op kantoor en in de 
gemeenschap. 
 

 Alle andere binnen/buiten bewaking waar bewijs van inbreuken nodig is. 
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Camera overzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. NAAR OMHOOG-toets 
 
2. NAAR RECHTS-toets 
 
3. SHOT-toets 
 
4. OK-toets 
 
5. NAAR LINKS-toets 
 
6. MENU-toets 
 
7. REPLAY-toets (opnieuw afspelen) 
 
8. NAAR OMLAAG-toets 
 
9. SD-sleuf 
 
10. USB-aansluiting 
 
11. UIT 
 
12. TEST 
 
13. AAN 
 
14. Infrarood-LED's 
 
15. Lens 
 
16. Bewegingssensor voorzijde 
 
17. Bewegingssensor aan de zijkant 
 
18. Weergavescherm 
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Eenvoudig te gebruiken 

 
 

 Installeer batterijen. 
 

 
 

 Installeer de SD-kaart. 

 
 

 Schakel over naar TEST. 

 
 

  Druk op MENU-toets 
om in te stellen. 

 
 

 Formatteer de 
geheugenkaart. 

 
 

   Resetten naar 
fabrieksinstelling. 

 
 

 Stel de datum en tijd in. 
 

 
 

 Schakel naar ON om 
te gebruiken. 
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Eerste stappen voor de ingebruikname 
 
Stroomvoorziening 
 
Batterijen installeren 
 
Open de camera door eerst de vergrendeling te ontgrendelen. Het batterijcompartiment 
is het rechterdeel van de camera. Open de beschermkap van het batterijvak en plaats 
4x1,5V LR6/AA-batterijen in de batterijsleuven. Zorg ervoor dat u elke batterij met de 
juiste polariteit plaatst (+ en - uiteinde tegen de lange veer van elke batterijsleuf). Om 
de gebruiksduur te verlengen, kunt u 8x1,5V LR6/AA-batterijen gebruiken. Als u 4 
batterijen gebruikt, moeten ze allemaal in de 4 bovenste sleuven of in de 4 onderste 
sleuven worden geplaatst. 
 
Opmerking: 
 

 INSTALLEER NOOIT VERSCHILLENDE TYPES BATTERIJEN of NIEUWE EN 
OUDE BATTERIJEN tegelijkertijd in het product. 
 

 Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld wanneer u batterijen plaatst of 
verwijdert. Verwijder geen interne batterijen als u een externe voedingsbron 
gebruikt. 

 
Een externe voedingsbron gebruiken 
 

Optioneel kunt u een externe gelijkstroombron 6V 1.5~2.0A DC aansluiten op de "DC 
IN"-aansluiting aan de onderkant van de camera. De voedingsconnector is een coaxiale 
gelijkstroomstekker van 3,5x1,35mm met een positieve "tip" (binnenste pin) polariteit. 
Laat tijdens gebruik de interne batterijen in de camera zitten. 
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Een SD-kaart plaatsen 
 
De camera gebruikt een SD-geheugenkaart (Secure Digital) om foto's (in .jpeg-formaat) 
en/of video's (in .AVI-formaat) op te slaan. SD-kaarten met een maximale capaciteit van 
512GB worden ondersteund. 
 
Plaats de SD-kaart (met de ON/OFF-schakelaar van de camera in de OFF positie) 
voordat u de camera gaat gebruiken. Plaats of verwijder de SD-kaart niet wanneer de 
ON/OFF-schakelaar in de ON positie staat. 
 
Voordat u de geheugenkaart plaatst, dient u de voorklep te openen en ervoor te zorgen 
dat de schrijfbeveiligingsschakelaar aan de zijkant van de kaart op 'OFF' staat (NIET in 
de 'Lock'-positie). 
 

 Plaats de SD-kaart in de kaartsleuf. Een "klik" -geluid geeft aan dat de kaart met 
succes is geïnstalleerd. Als de verkeerde kant van de kaart naar boven is gericht, 
kunt u deze niet zonder kracht inbrengen - er is maar é é n juiste manier om 
geheugenkaarten te plaatsen. 

 

 Om de SD-kaart te verwijderen, drukt u voorzichtig op de kaart (probeer deze er niet 
uit te trekken zonder deze eerst in te drukken). De kaart komt uit de sleuf en is klaar 
om te worden verwijderd wanneer u de klik hoort. 

 
Opmerking: 
 
Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld voordat u SD-kaarten of batterijen plaatst of 
verwijdert. 
De camera werkt niet zonder dat er een SD-geheugenkaart is geplaatst. 
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De werking van de camera 
 

MODUS-schakelaar 
 
Er zijn drie basismodi: 
 

 UIT-modus: MODUS-schakelaar in de OFF-positie. 

 AAN-modus: MODUS-schakelaar in de ON-positie (LCD-scherm is uitgeschakeld.) 

 TEST-modus: MODUS-schakelaar in de TEST-positie (LCD-scherm is ingeschakeld). 
 

UIT-modus 
 
De UIT-modus is de "veilige" modus wanneer er acties moeten worden ondernomen, 
bijvoorbeeld de SD-kaart of batterijen vervangen of het apparaat vervoeren. 
 
AAN-modus 
 
De camera maakt automatisch foto's of video's (volgens de huidige 
parameterinstellingen) wanneer deze wordt geactiveerd door de detectie van activiteit 
door de PIR-sensor in het detectiegebied. 
 
TEST-modus 
 
In de TEST-modus kunt u de instellingen van de camera controleren en wijzigen met 
behulp van het ingebouwde LCD-scherm. Met deze instellingen, te vinden in het TEST-
menu, kunt u de foto- of videoresolutie, het interval tussen foto's wijzigen, de tijdafdruk 
inschakelen, enz. 
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Instellingen in de TEST-modus 
 
Het belangrijkste doel van de TEST-modus is om u in staat te stellen de instellingen 
van de cameraparameters te wijzigen, zodat uw EZ2 Camouflage Digitale 
Wildcamera precies werkt zoals u dat wilt. 
 
Schuif de MODUS-schakelaar naar de TEST-positie om de TEST-modus te starten. 
 

 Druk op de NAAR OMHOOG-toets en vervolgens op SHOT om een testvideo te 
maken. 

 Druk op de NAAR OMLAAG-toets en vervolgens op SHOT om een foto te maken. 

 Door op de MENU-toets te drukken, wordt het setup-menu op het LCD-scherm 
weergegeven. 

 Druk op de NAAR OMHOOG- of NAAR OMLAAG-toets om naar de volgende of 
vorige parameter te bladeren. 

 Druk op de NAAR RECHTS- of NAAR LINKS-toets om de instelling te wijzigen. 

 Druk op de OK-toets om de nieuwe instelling op te slaan. 

 Druk op de MENU-toets om het SETUP-menu te verlaten. 
 
 
Modus 
 
Foto: Maak foto's met de bewegingsdetectie. 
Video: Videoclips opnemen met de bewegingsdetectie. 
Foto + video: Leg zowel foto's als video vast met de bewegingsdetectie. 
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Foto resolutie 
 
Stel de resolutie in voor foto's. We raden de resolutie 5M aan. 
Opties: 5 MP (standaard instelling), 8 MP, 12 MP, 16 MP, 20 MP, 32 MP. 
 
 
Foto serie 
 
Selecteer hoeveel foto's achtereenvolgens per trigger worden genomen. Naast de 
modus voor é é n opname (1 foto) kunt u "een serie van 2 foto's" of " een serie van 3 
foto's" maken. 
 
 
Video resolutie 
 
Selecteer videoresolutie. 
Opties: 4K (3840x2160), 2,7K (2688x1520), 1080P (1920 x1080), 720P (1280x720), 
WVGA (720x480), VGA (640x480) 
 
 
Videolengte 
 
Stel de lengte in van elke videoclip die wordt opgenomen telkens wanneer beweging 
wordt gedetecteerd (tussen 3-60 seconden of 3-10 minuten). Hoe langer de 
geselecteerde opnametijd is, hoe korter de werkingsduur wordt. De vooraf ingestelde 
videolengte is 10 seconden. 
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Geluidsopname 
 
Door deze functie te openen, kunt u geluid opnemen terwijl u een video opneemt. 
 
 
SHOT-vertraging 
 
Stel de tijdsperiode in die de camera moet wachten voordat hij reageert op de 
daaropvolgende activering van de hoofdsensor na de eerste opname. Tijdens het 
geselecteerde interval neemt de camera geen afbeeldingen of video's op. Dit voorkomt 
dat de geheugenkaart wordt gevuld met te veel opnamen van dezelfde gebeurtenis. U 
kunt kiezen tussen 5-60 seconden of 1-60 minuten. 
 
 
Bewegingssensoren aan de zijkant 
 
De standaardinstelling is AAN. De twee PIR-sensoren aan de zijkant bieden een 
grotere detectiehoek en verbeteren de reactietijd. In sommige situaties heb je echter 
moeite met storende takken of om het zonlicht te vermijden. Als dat zo is, heb je de 
mogelijkheid om de sensoren aan de zijkant uit te schakelen. 

 
 
Gevoeligheid bewegingssensoren 
 
De gevoeligheid van de hoofdbewegingssensor wordt hier ingesteld. Voor 
binnenruimtes en omgevingen met weinig interferentie, zoals takken die door de wind 
bewegen, selecteert u "Hoog". Selecteer "Medium" voor buitengebieden en 
omgevingen met een normale hoeveelheid interferentie, en selecteer "Laag" voor 
omgevingen met een hoge mate van interferentie. De temperatuur kan ook de 
gevoeligheid beïnvloeden. De instelling "Hoog" is geschikt voor warme 
omgevingstemperaturen, terwijl "Laag" moet worden geselecteerd in koude 
omgevingen. 
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Doel opnametijd 
 
Selecteer "Aan" als de camera slechts 
gedurende een bepaalde periode actief mag 
zijn. In het schermmenu dat vervolgens 
verschijnt, kunt u vervolgens de start- en eindtijd 
voor de actieve fase instellen. De hier gemaakte 
instellingen zijn elke dag van toepassing. De 
camera neemt geen beelden op buiten de 
actieve fase. 
 
 
Time-lapse 
 
De time-lapse modus schakelt de PlR-sensor uit 
en maakt in plaats daarvan een foto of neemt 
automatisch videoclips op in de door u gekozen 
intervallen. Dit heeft het voordeel om grotere 
afstanden te verkennen die buiten het bereik 
van de PlR-sensor vallen, zoals grote open 
gebieden (voedselpercelen, velden, enz.) Of het 
monitoren van bloei, zonsopgang en 
zonsondergang. Als u "Aan" bevestigt met de 
OK-toets, kunt u het gewenste tijdsinterval 
instellen met behulp van het menu dat nu 
verschijnt. 
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Taal 
 
Hier kunt u Engels, Duits, Fins, Zweeds, Deens, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans 
of Portugees als menu-taal instellen. 
 
 
Tijd datum 
 
Hier kunt u de datumnotatie (JJJJ / MM / DD, DD / MM / JJJJ of MM / DD / JJJJ), de 
tijdnotatie (12/24 uur) en de tijd en datum instellen. Gebruik de NAAR LINKS- en 
NAAR RECHTS-toetsen om naar het volgende veld te gaan. Gebruik de NAAR 
OMHOOG of NAAR OMLAAG-toetsen om de instelling te wijzigen en druk op de OK-
toets om de instellingen op te slaan. 
 
 
Foto stempel 
 
Selecteer “Aan” om de temperatuur, maanfase, datum, en tijd op elke foto te printen 
(alleen voor foto's). Selecteer “Uit” voor om niets af te printen op de foto’s. 
 
 
Wachtwoord beveiliging 
 
Selecteer "Aan" als u een wachtwoord wilt gebruiken om de camera tegen ongewenste 
toegang te beschermen. U kunt een combinatie van 4 cijfers instellen. Zodra de code is 
ingesteld, vraagt de camera u om de juiste code in te voeren. 
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Formatteer de geheugenkaart 
 
Dit verwijdert (wist) alle bestanden die op een kaart zijn opgeslagen om deze voor te 
bereiden voor hergebruik. Formatteer altijd een kaart die eerder in andere apparaten is 
gebruikt. 

 

 Voorzichtig! Zorg ervoor dat u alle bestanden die u wilt behouden eerst heeft 
gedownload en er een back-up van heeft gemaakt! Druk op OK om uit te 
voeren, druk op MENU om af te sluiten zonder te formatteren. 

 
 
Serienummer 
 
Selecteer "Aan" als u een serienummer wilt gebruiken om de camera te classificeren. U 
kunt een combinatie van 4 cijfers instellen. Dit helpt gebruikers met meerdere camera's 
de locatie te identificeren bij het bekijken van de foto's, aangezien elke camera zijn 
nummer zal afdrukken op alle foto's die hij maakt. 
 
 
Reset instelling 
 
Selecteer “Ja” en druk op OK om alle parameters te herstellen naar de oorspronkelijke 
fabrieksinstellingen. 
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De camera uitlijnen 
 
In de TEST-modus kun je de optimale belichtingshoek en het bereik van de 
bewegingssensoren berekenen. 
 
Overweeg tijdens het uitlijnen of het gebruik van de bewegingssensoren aan de zijkant 
nuttig kan zijn om de gewenste observatieresultaten te bereiken. U kunt de 
bewegingssensoren aan de zijkant activeren/deactiveren met behulp van de hieronder 
beschreven methode. 
 
 
Lijn de camera als volgt uit: 
 
Bevestig de camera aan een boom of vergelijkbaar object op een hoogte van 0,8 - 1,3 
meter om te voorkomen dat de camera veel hoger wordt uitgelijnd dan de hoogte van 
de te fotograferen onderwerpen, en richt de camera in de gewenste richting. Beweeg 
vervolgens langzaam van de ene kant van het doelgebied naar de andere kant. Houd 
de bewegingsweergave in de gaten terwijl u dit doet. 
Als dit blauw oplicht, ben je gedetecteerd door een van de geactiveerde 
bewegingssensoren aan de zijkant. Als het rood oplicht, ben je gedetecteerd door de 
bewegingssensor aan de voorzijde. Op deze manier kun je de beste uitlijning voor de 
camera uitrekenen. 
Het bewegingsdisplay licht alleen op als de keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus in 
de stand SET staat en een van de bewegingssensoren beweging heeft gedetecteerd. 
Tijdens normaal bedrijf is er in dit geval geen LED-weergave. 
Om ervoor te zorgen dat de camera geen ongewenste opnames maakt van irrelevante 
bewegingen, dient deze niet op een zonnige locatie of in de buurt van takken die in de 
wind kunnen bewegen te worden opgesteld. De opnamehoek van de sensoren is 
ongeveer 110°  van hoek tot hoek en het opnameveld voor foto's en video's is ongeveer 
110° . 
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De camera is klaar voor gebruik 
 

CAMERA IS KLAAR VOOR GEBRUIK --- Schakel naar ON 
 
NA WIJZIGING NAAR DE GEWENSTE INSTELLINGEN en DE SCHAKELAARS NAAR 
DE JUISTE POSITIE TE SCHUIVEN, is de camera actief in de stand-by-modus en zal 
hij media opnemen volgens de schakelaar instellingen. Eerst zal de 
bewegingsindicator-LED ongeveer 5 seconden rood knipperen. Elke beweging wordt 
gedetecteerd door de PIR-sensor aan de zijkant; de camera is actief zonder trigger. 
Zodra er binnen 5 minuten weer beweging wordt gedetecteerd door de centrale PIR-
sensor, maakt de camera foto's of video's. Anders keert het apparaat terug naar de 
stand-by status. 
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Foto’s/video’s bekijken/wissen 

 
Beelden bekijken op het LCD-scherm van de camera 
 

 Zet de MODUS-schakelaar in de TEST-positie. 

 Druk op de herhaal(REPLAY)-toets om de modus voor het bekijken van afbeeldingen 
te openen. 

 Gebruik de NAAR OMHOOG/NAAR OMLAAG-toetsen om door uw foto's of video's 
te bladeren. 
Er is een zoomfunctie beschikbaar voor foto's: gebruik de OK/SHOT-toets om in- of 
uit te zoomen. Druk op de NAAR OMHOOG/NAAR OMLAAG-toets om af te sluiten. 

 Druk op de OK-toets om een video af te spelen of te pauzeren. 
 
Foto's of video's verwijderen 
 

 Zet de MODUS-schakelaar in de TEST-positie. 

 Druk op de herhaal(REPLAY)-toets om de modus voor het bekijken van afbeeldingen 
te openen. 

 Druk op de MENU-toets. U ziet het eerste verwijder(Delete)-scherm. 

 Hiermee kunt u de optie selecteren om alleen de momenteel weergegeven foto/video 
of alle foto's/video's te verwijderen. 

 Druk op OK om te verwijderen. 

 Druk op MENU om de bewerking te annuleren zonder bestanden te verwijderen.  
 
Activeer diavoorstelling 
 
Deze functie kan worden gebruikt om de foto's die op de geheugenkaart zijn 
opgeslagen, automatisch weer te geven. Elke foto wordt ongeveer 2 seconden 
getoond. Om de diavoorstelling te stoppen en de huidige afbeelding permanent op het 
scherm te houden, drukt u op de OK-toets. 
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Schrijfbeveiliging 
 
Deze functie kan worden gebruikt om individuele opnamen of alle opgeslagen opnamen 
te beschermen tegen onbedoeld wissen. 
 

 Selecteer 'Schrijf-beveiligd huidig bestand' om 
de momenteel geselecteerde opname te 
beveiligen tegen onbedoeld wissen. 

 

 Selecteer 'Alle bestanden tegen schrijven 
beveiligen' om alle opgeslagen opnamen te 
beschermen tegen onbedoeld wissen. 

 

 Selecteer "Unlock current file" om de 
schrijfbeveiliging voor de momenteel 
geselecteerde opname te verwijderen. 

 

 Selecteer "Alle bestanden ontgrendelen" om 
de schrijfbeveiliging voor alle opgeslagen 
opnamen te verwijderen. 
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Opnamen rechtstreeks vanaf de SD-kaart bekijken 
 
Dit is de meest populaire methode om afbeeldingen te bekijken. Verwijder de SD-kaart 
en neem deze mee naar huis of de camping om de beelden te bekijken met behulp van 
een SD-kaartlezer die op uw computer is aangesloten (sommige computers en tv's 
hebben een ingebouwde SD-kaartsleuf). 
 
Opnamen bekijken door ze op een computer aan te sluiten 
 
Als u een pc (of Mac) gebruikt om foto's (of videoclips) te bekijken, sluit u het apparaat 
eerst met de (meegeleverde) USB-kabel op de computer aan. 

 
Het apparaat wordt herkend als "massaopslag". U kunt afbeeldingen en video's 
bekijken in de map \DClM\. 
 
 

Opnames weergeven op een externe monitor 
 
Een tv-monitor kan ook worden gebruikt om foto's (of video's) van het apparaat af te 
spelen. Sluit een tv aan op de camera met de meegeleverde kabel.  
Volg daarna onderstaande stappen: 
 

 Stel de video-invoerbron van de tv in op ‘video’. 

 Zet de MODUS-schakelaar in de TEST-positie. 

 Gebruik de herhaal(REPLAY)/NAAR OMHOOG/NAAR OMLAAG/OK/SHOT-
toetsen om foto's / video's te bekijken. 
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Probleemoplossing/FAQ 
 

a) De foto's leggen geen onderwerp van interesse vast 
 

Dit is het resultaat van het plaatsen van de camera in een omgeving waar beweging 
wordt geassocieerd met bewegende boomtakken of een gebied met hoge hitte op de 
voorgrond en elke beweging door wind veroorzaakt. Het plaatsen van een camera 
boven water is ook een mogelijke oorzaak van dit probleem.  
Om deze situatie te verhelpen: 
 

1. Probeer de camera te verplaatsen naar een gebied waar deze problemen niet 
voorkomen.  

2. Als de camera foto's blijft maken van een onderwerp dat niet interessant is, probeer 
de camera dan in een binnen omgeving te plaatsen en te richten op een locatie waar 
geen beweging is. 

3. Als de camera problemen blijft vertonen, neem dan contact op met onze 
klantenservice. 

 

b) De levensduur van de batterij is korter dan verwacht 
 
1. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de bedrijfstemperatuur en het aantal 

foto's dat in de loop van de tijd is gemaakt. Meestal kan de camera enkele duizenden 
foto's maken voordat de batterijen leeg zijn. 

2. Controleer of u nieuwe alkalinebatterijen heeft gebruikt. 
3. Zorg ervoor dat de ON/OFF-schakelaar in de ON-positie staat en niet in de TEST-

positie. 
 

c) De camera maakt geen foto's 
 

1. Zorg ervoor dat de SD-kaart niet vol is. Als de kaart vol is, stopt de camera met het 
maken van foto's. 

2. Controleer de batterijen om er zeker van te zijn dat ze nieuwe alkaline batterijen zijn. 
3. Zorg ervoor dat de ON/OFF-schakelaar van de camera op ON staat en niet in de 

OFF-  of TEST-positie. 
4. Als de SD-kaart zijn schrijfbeveiligingsschakelaar in de vergrendelde stand heeft 

staan, dan maakt de camera geen opnamen. 
5. Als je eerder een SD-kaart op een ander apparaat hebt gebruikt, probeer je beter de 

kaart te formatteren. 
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d) De camera gaat niet aan 
 
1. Zorg ervoor dat u minimaal een volledige set van 4 batterijen in de juiste plaats heeft 

aangebracht. 
2. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en let op de juiste polariteit. 
3. Nadat u de schakelaar van OFF naar TEST of ON hebt verplaatst, moet u ervoor 

zorgen dat de schakelaar in de juiste positie staat om de juiste modus te garanderen. 
4. Verplaats de schakelaar niet rechtstreeks van ON naar TEST, maar beweeg de 

schakelaar altijd eerst helemaal omlaag naar OFF en daarna weer omhoog naar 
TEST. 

 
e) Foto- en / of videokwaliteitsproblemen 
 
1. Nachtfoto's of video's zijn te donker 

a) Controleer het batterij-indicatorpictogram om te zien of de batterij vol is. De 
flitser stopt met werken aan het einde van de levensduur van de batterij. 

 
b) U krijgt de beste resultaten als het onderwerp zich binnen het ideale 

flitsbereik bevindt, niet verder dan 20 meter. 
 
c) Houd er rekening mee dat wanneer de parameter Capture Number hoger is 

ingesteld dan '1 Photo', of met zeer korte intervalinstellingen, sommige 
afbeeldingen donkerder kunnen lijken dan andere vanwege de snelle reactie 
en snelle her-activering van de camera, waardoor er minder tijd is voor de flits 
om zich volledig op te laden voordat u weer gaat fotograferen. 

 
2. Foto's of video's overdag zien er te donker uit 

 
Zorg ervoor dat de camera overdag niet op de zon of andere lichtbronnen 
gericht is. 

 
3. Nachtfoto's of video's zijn te helder 
 

Onderwerpen kunnen op kleinere afstanden te helder lijken. 
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4. Foto's of video's overdag zien er te licht uit 
 

Zorg ervoor dat de camera overdag niet op de zon of andere lichtbronnen 
gericht is. 

 
5. Foto's met streeppatronen 

 
a) In sommige gevallen bij weinig licht en snel bewegende onderwerpen, 

presteren de resolutie-instellingen van 8MP of 12MP mogelijk niet zo goed als 
de instelling van 5MP. 

 
b) Als je meerdere afbeeldingen hebt waarbij snel bewegende onderwerpen 

strepen op de foto produceren, probeer dan de 5MP-instelling. 
 
6. Korte videoclips worden niet opgenomen volgens de ingestelde lengte 

 
a) Controleer of de SD-kaart niet vol is. 
 
b) Zorg ervoor dat er goede batterijen in de camera zitten. Tegen het einde van 

de levensduur van de batterij kan de camera ervoor kiezen om kortere 
videoclips op te nemen om energie te besparen. 

 
f) Datum-/tijdstempel verschijnt niet op afbeeldingen 
 

Zorg ervoor dat de parameter Tijdstempel is ingesteld op ’Aan’. 
 
g) PIR-sensor-LED knippert/knippert niet 
 
1. Als de camera in de TEST-modus staat, gaat een speciale LED aan de voorkant van 

de camera knipperen als hij beweging detecteert. Dit is alleen voor 
installatiedoeleinden en helpt de gebruiker bij het richten van de camera. 

 
2. Tijdens gebruik knippert de LED niet als de camera een opname maakt. Dit is 

bedoeld om de camera verborgen te houden. 
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h) De camera behoudt de instellingen niet 
 
Zorg ervoor dat u de wijzigingen in de parameterinstellingen die u in de instelmodus 
hebt gemaakt, hebt opgeslagen door op OK te drukken nadat u de instelling hebt 
gewijzigd. 
 
i) Vocht of mieren in de camera 
 
1. Om ervoor te zorgen dat vocht of regen buiten de camera wordt gehouden, dient u 

de DC In-stekker stevig op zijn plaats te bevestigen. 
 

2. Mieren kunnen worden aangetrokken door kleine elektronische trillingen en komen 
binnen via openingen tussen de buitenkant en de binnenkant van de camera. Zorg 
ervoor dat de DC In-stekker stevig is bevestigd. 
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Camera specificaties 
 

Foto resolutie 32MP; 20M; 16MP; 12MP; 8MP; 5MP 

Video resolutie 4K; 2,7K; 1080P; 72OP; VGA 

Bestandsformaat JPEG/AVI 

Lens f = 4; F / NO = 2,0; FOV = 110 ° ; Auto IR-filter 

Scherm 2,4" TFT LCD-scherm 

Extern geheugen SD-kaart tot 512GB 

Intern geheugen Stapelgeheugen 256 MB DDR 

Bereik van de IR-flits 20 meter 

Trigger afstand 
20 meter  
(minder dan 25° C op het normaal niveau) 
 

Detectiehoek van de sensoren 120°  

PIR-gevoeligheid Hoog/Normaal/Laag 

Temperatuur compensatie Ja 

PIR-detectiehoek Aan/uit; 120°  

Trigger tijd 
0,6 seconde (bij gebruik van de 4G SD-kaart); 
Pre-boot 0,2 seconden 
 

Opname vertraging 5 seconden tot 60 minuten programmeerbaar 

Foto series 1-3, programmeerbaar 

Effectiviteit Overdag 1m - infinitief; Nacht 1m - 20m 

Videolengte 3-60 sec; Programmeerbaar 

Foto + video Maak eerst een foto en dan een video 
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Tijdstempel 
Aan/uit; Voeg het serienummer, 
de temperatuur en de maanfase toe 

Tijdsverloop Aan/uit; programmeerbaar 

Doel opnametijd 00:00 tot 23:59 programmeerbaar 

Wachtwoord 4-cijferige nummers 

Ingebouwde microfoon Ja 

Ingebouwde luidspreker Ja 

Automatisch  afbeeldingen 
onderscheiden 

Kleurenafbeeldingen in daglicht; zwart-wit 
afbeeldingen bij nachtlicht 

Automatische uitschakeling 
Automatische uitschakeling in 2 minuten 
zonder bediening via het toetsenbord 

TV-uitgang Ja 

PC-interface Mini-USB 2.0 

Stroomvoorziening 
4XAA; Uitbreidbaar tot 8XAA;  
externe 6V1.5 ~ 2.0A voeding 

Stand-by tijd Ongeveer 8 maanden 

Beschermd tegen water Ja (IP66 beschermingsklasse) 

Bedrijfstemperatuur -20° C tot + 60° C 

Dimensies 142 x109x74mm 
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Klantenservice & Garantie 
 

Garantie 
 

 TOT 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE 
 

FCC-verklaring 
 
Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een 
digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij 
installatie in een woonomgeving.  
 
Dit apparaat kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en 
gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan 
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal 
optreden in een bepaalde installatie.  
 
Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat 
kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de 
gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van 
de volgende maatregelen toe te passen: 
 

 Herorië nteer of verplaats de ontvangende antenne. 

 Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

 Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop 
de ontvanger is aangesloten. 

 Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp 
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Elektrische veiligheidsinstructies 
 

Lees en volg alle elektrische veiligheidsinstructies voordat u het product gebruikt om 
persoonlijk letsel of materië le schade te voorkomen. 
 

Veiligheid van de batterijen 
 

Houd alle batterijen buiten het bereik van kinderen 
 

Voor oplaadbare batterijen 
 

1. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van 
volwassenen. 
 

2. Laad de batterijen niet te lang op. Let bij het opladen op de instructies voor het 
opladen van de batterijen in de gebruikershandleiding. 

 
3. Verwijder de oplaadbare batterijen uit het product voordat u deze oplaadt. Schakel 

het apparaat met ingebouwde batterijen uit voordat u het oplaadt. 
 
4. De oplaadbare batterij (met batterijkabel) en de USB-oplaadkabel moeten regelmatig 

worden gecontroleerd op beschadigingen aan kabels, connectoren, behuizingen en 
andere onderdelen. Gebruik de oplaadbare batterij of de USB-oplaadkabel niet als 
schade of extreme slijtage wordt gedetecteerd. Neem gratis contact op met onze 
klantenservice via info@wildcameraxl.nl voor een vervangend apparaat.  

 
5. Haal de oplaadbare batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt. 

Bewaar ingebouwde oplaadbare batterijen op een koele, droge en goed 
geventileerde plaats. 

 

  

mailto:info@wildcameraxl.nl
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Voor niet-oplaadbare batterijen 
 

1. Zorg ervoor dat de + en - polen correct zijn aangesloten wanneer u de batterijen 
plaatst. 
 

2. Maak geen kortsluiting tussen de positieve (+) en negatieve (-) polen. 
 
3. Laad geen wegwerpbatterijen op. 
 
4. Meng de oude batterijen niet met nieuwe of verschillende soorten batterijen. 
 
5. Gooi alle batterijen op een veilige manier weg. Verbrand de batterijen nooit, deze 

kunnen ontploffen. 
 
6. Verwijder altijd lege batterijen uit het product. 
 
7. Verwijder altijd de batterijen uit het product als u deze langere tijd niet gebruikt. 
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