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Dangate Quick Guide – Spypoint LINK-MICRO 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Spypoint.  

Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig 

glæde af dit nye SPYPOINT LINK-MICRO. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 

info@dangate.dk. 

 

Venlig hilsen 

Dangate 

mailto:info@dangate.dk


 

Dangate Brugermanual Spypoint LINK-MICRO                                                                                                 
 

I kassen: 

• Spypoint LINK-MICRO 

• Montagerem 

• Quick Guide (engelsk) 

• Micro sim kort som er aktiveret.    

              

 

Forberedelse 

 

Notér nummeret på det sim kort, der følger med kameraet. Du finder sim kort nummeret i 

batterihuset. 

Vælg hvilken strømkilde, du vil anvende. Der skal bruges 8 stk. AA batterier i en god kvalitet, og vi 

anbefaler industri batterier hvor batterisyren er indkapslet. Anvend ikke genopladelige AA batterier. 

Du kan også forbinde kameraet til et 12 volt batteri. Du finder både kabel og batterier på 

Dangate.dk under vildtkamera / tilbehør. 

Hvis du bruger AA batterier, så skal du sætte helt nye batterier i af samme type – dvs. Ikke af 

blandede mærker eller alkaline batterier og lithium batterier samtidigt. 

Sørg for at kameraet er slukket og indsæt nu SD kortet (hukommelseskort). Der kan anvendes kort 

op til 32 GB. SD kortet er isat korrekt, når du hører et klik. 

 

 

Opstart 

 

Du skal nu installere den gratis Spypoint App på din smartphone eller tablet. Du finder den i 

Playbutik eller App store. Søg efter App´en Spypoint by Spypoint. 

Spypoint App giver dig adgang til de billeder, som kameraet optager, status på kameraets 

funktioner, fjernstyring af kameraet mv. 

Sørg for at du har internet forbindelse, når Spypoint App skal installeres. 

Når du åbner App´en vil du blive guided igennem nogle få spørgsmål. Du vil modtage en email, der 

bekræfter, at dit kamera er aktiveret. 
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Spypoint App giver dig adgang til at ændre indstillinger på kameraet. De nye indstillinger vil gælde 

fra næste gang kameraet overfører billeder til din konto. 

Vi anbefaler, at du formaterer SD kortet i din computer, inden du sætter det i kameaet. 

Den primære indstillinger er: Foto 

Forsinkelse: Du kan indstille et givent interval imellem hver optagelse 

Multi shot: Kameraet kan tage 2 billeder ved hver optagelse med 5 minutters interval. 

Start kameraet ved at trykke på ON / OFF knappen. Et grønt signal vil blinke på kameraet og 

betyder, at det søger efter tele signal. Det kan tage nogle minutter. 

Hvis signal knappen lyser rød er signal styrken i området utilstrækkelig. 

Hvis signal knappen lyser orange er signal styrken acceptabel. 

Hvis signal knappen lyser grøn er signal styrken optimal. 

Når det højre lys i toppen lyser rød, så er kameraet klar til at optage om 30 sekunder. Når alle lys 

er slukket, så er kameraet klar til optagelse. 

Hvis det røde lys bliver ved med at blinke, kan du prøve følgende: 

• Sluk kameraet og tænd det igen efter 1 minut 

• Hold kameraet i forskellige positioner for at hjælpe det på vej med at finde et signal 

• Flyt kameraet til en anden position 

• Brug eventuelt en signal forstærker (kan købes på www.dangate.dk under vildtkamera / 

Tilbehør). 

Montage: 

Sæt kameraet op med den medfølgende strop. Vi anbefaler, at kameraet opsættes ca. 1,20 meter 

over jorden og vinkles let nedad. For det bedste resultat bør kameraet sidde i en afstand af ca. 7,5 

meter til hvor du forventer, at dyrene passerer. 

Du får den bedste belysning på natbilleder, hvis kameraets IR lys har nogle træer, en mur eller 

tilsvarende at ramme inden for 20 meter. Hvis kameraet peger direkte ud i det åbne felt, vil du 

opleve dårligt belyste natbilleder. 

Vi anbefaler, at du sætte kameraet op, så det peger mod nord og risikoen for, at solen kan udløse 

sensoren minimeres. 

 

 

 

 

http://www.dangate.dk/
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Garanti og reparation 

 

Dangate giver 2 års garanti på materiale-og fabrikationsfejl regnet fra den oprindelige  

købsdato. Kvitteringen er dit købsbevis og skal medsendes, hvis der er behov for service under 

garantien.  

Garantien dækker ikke hvis dit kamera har været udsat for misbrug, vanrøgt og ulykker eller har 

været anvendt forkert. Desuden gælder garantien kun hvis produktet er købt direkte hos Dangate 

ApS eller en af vores autoriserede forhandlere. Enhver ændring eller manipulation af produktet vil 

påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed og ugyldiggør denne garanti. 

 

 


