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Dangate Brugermanual – Spypoint LINK-EVO 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

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-EVO. 

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

info@dangate.dk. 

 

Venlig hilsen 

Dangate 

mailto:info@dangate.dk
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Komponenter 

 

Fotolinse Billedsensor og infrarødt filter. 

Antenne Trådløs overførsel af billeder 

Usynlige LED Nat belysning for at opnå sort-hvide fotos og videoer.  

 

Test lys Blinker i testtilstand i 30 sekunder i foto / video så brugeren kan forlade 

stedet uden at blive fotograferet eller optaget. 

Lys sensor Registrerer lysforhold så der kommer farve på dagbilleder og infrarødt lys 

på natbilleder 

Signal måler Indikerer signal styrken 

Kabellås hul Tillader brugeren at installere en kabellås (ekstra tilbehør) 

Stativgevind Standard ¼ -20” stativ gevind 

Monteringsrem Tillader brugeren at montere kameraet med en rem (inkluderet) 

ON / OFF Tænd og sluk for kameraet  

Fresnel linse Udvidet optageområde og styrker følsomheden på kameraets 

bevægelses sensor 

Navigations 

knapper 

Indstillingsknapper  

Skærm visning Tillader brugeren at få adgang til hovedmenuen og se fotos / videoer 

SD kort Et SD-kort er påkrævet for at optage billeder / videoer 

Batteriholder Holder til AA batterier eller et genopladeligt lithium batteri 

USB port Overførsel af fotos / videoer til en computer 

SIM kort Et Micro SIM kort er påkrævet  

12 V / Solpanel Dette kamera kan forsynes fra en ekstern 12 volt enhed, såsom et 12V  

batteri eller en 12V adapter (se under tilbehør på vores hjemmeside). Der 
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er også mulighed for at tilslutte et solpanel for at opretholde ladningen af  

lithium batterier (sælges separat) 

 

 

Strøm  

 

Batteriet niveau vises i nederste højre hjørne af skærmen, når kameraet er i TEST mode. Når en 

enkelt linje er tilbage, vil kameraet fortsætte med at tage billeder. Men vi anbefaler, at du skifter til  

nye AA batterier eller oplader lithium batteri, før de er tomme. Hvis der optages video, og 

batteriniveauet når 0%, gemmer kameraet filen, før det lukker ned. 

 

AA-batterier 

Spypoint Live kræver 8 stk. AA-batterier (1,5 V). Anvendelsen af alkaliske eller lithium batterier kan 

stærkt anbefales. Sæt batterierne i batteriholderen. Batteri polaritet skal følges. 

Bemærk venligst at spændingen af almindelige genopladelige AA-batterier (1,2 V) er utilstrækkelig 

til at forsyne dit SPYPOINT® kamera med tilstrækkeligt strøm.  

Vi anbefaler også brug af nye batterier for at sikre maksimal ydeevne af kameraet. 

Lithium batteri 

Spypoint MMS kan drives af et genopladeligt lithium-batteri (sælges separat under tilbehør på 

vores hjemmeside) Denne type batteri er mindre påvirket af kulde og varer op til 3 gange længere 

end alkaliske batterier. 

 

Ekstern 12V enhed 

Spypoint Live kan også drives af en ekstern 12 volt DC enhed, f.eks. et 12-volt batteri eller en 12 

volt adapter (se under tilbehør på vores hjemmeside). Med installationen af en 12-volt enhed, kan 

AA-batterierne forblive sikkert inde i kameraet.  

 

Solpanel 

Der er mulighed for at tilslutte et solpanel (sælges separat). Når du sætter det genopladelige 

lithium batteri i kameraet, skub da batterikontakten til LIT-09 for at aktivere opladning af solpanel.  
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Hukommelseskort (SD kort), Busy LED 

 

Et hukommelseskort er nødvendigt for at optage fotos og video. Kameraet er kompatibelt med SD / 

SDHC hukommelseskort op til 32 GB kapacitet. (sælges separat under tilbehør på vores 

hjemmeside.  

Når kameraet er tændt, og ingen hukommelseskort bruges, viser skærmen "Indsæt SD-kort" og 

kameraet bipper. Når SD kortet er fuldt, viser skærmen "Hukommelseskort fuld".  

Indsæt SD-kort  

Isæt et SD / SDHC-hukommelseskort (op til 32 GB kapacitet) i kortstikket. Kortet er indsat korrekt,  

når der høres et klik. Inden du indsætter eller fjerner et hukommelseskort, skal du altid huske at 

slukke for kameraet for at forhindre tab eller beskadigelse af de billeder, der allerede er 

registreret. 

 

Fjernelse af hukommelseskortet  

Tryk let på hukommelseskortet i kameraet én gang, så popper det ud af åbningen, og du kan let  

fjerne det. 

 

Busy LED 

Placeret under skærmen og lyser i testtilstand på samme tid som test lys (placeret foran 

kameraet). 

 

 

Opstart 

 

Installer gratis Spypoint Link APP 

Med den gratis Spypoint Link APP kan du forbinde og styre dit kamera trådløst via din smartphone 

eller tablet. I APP´en kan du se kamera status, billeder, indstillinger mv. 

• Tjek at du har adgang til trådløst data eller WIFI 

• Hent APP´en i Google Play (Android produkter) eller APP Store (Apple produkter)’ 

• Søg efter Spypoint LINK APP fra Spypoint 
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• Installer APP´en på din smartphone eller tablet 

Når du starter APP`en vil den spørge efter SIM ID nummer, som du finder i kameraets batterihus. 

Nummeret er nødvendigt for, at du kan registrere kameraet og forbinde det til APP´en. 

Tryk på knappen i bunden af skærmen, når du er færdig. Herefter vil du modtage en e-mail, der 

bekræftet aktiveringen. 

Med Spypoint APP får du adgang til alle kameraets indstillinger. Når du ændrer en indstillinger via 

APP`en vil den være registreret næste gang kameraet opdaterer (forudindstillet til hver 4. time). 

Start kameraet 

Vi anbefaler, at du formaterer dit SD kort, hvis det har været anvendt i andre elektroniske enheder.  

• Tænd kameraet på ON/OFF knappen. 

• Kameraet vil søge efter netværk – det kan tage nogle minutter. Hvis der kun en 1 netværks 

streg, er der ikke nok dækning, så flyt kameraet til en anden position. Gen-start eventuelt et 

par gange for at hjælpe netværks søgningen på vej. 

• Når kameraet har fundet fuld signal, vil der være 5 netværks streger på skærmen. 

• Test lyset på fronten af kameraet vil blinke i 30 sekunder, som er den tid, du har til at 

komme uden for sensorens rækkevidde, inden kameraet begynder at optage. 

• Når test lyset går ud er kameraet klar til at optage og sende billeder til dit Spypoint Link 

APP, hvor du kan se dem næste gang, APP´en bliver opdateret (forudindstillet til hver 4. 

time). 

 

 

Ændre indstillinger via computer  

 

Indsæt et nyt SD kort i kameraet og tænd på ON knappen. En kopi af EVO softwaren vil 

automatisk blive gemt på SD kortet. 

Konfiguration og diagnoser 

• Tag SD kortet ud af kameraet 

• Indsæt det i din computer 

• Find EVO software i din stifinder og vælg Åben. Hvis du bruger en MAC computer klik på 

EVOMAC først for at forberede programmet til MAC. Herefter kan du åbne EVO software. 

• Du kan ændre til ønskede indstillinger. Bemærk at du kan ændre samme indstillinger i 

Spypoint Link APP´en. 

• Hvis du blot ønsker at anvende dit kamera uden sende funktion, skal du vælge OFF 

indstillingen. 

• Du kan fejlfinde på kameraet via fejl beskeder. Her vil kameraet fortælle dig, hvorfor det 

f.eks. ikke kan forbinde til Spypoint Link APP. Se fejlfindings beskeder i et senere afsnit. 



 

Dangate Brugermanual Spypoint LINK-EVO                                                                                                  
 

• Når du er færdig med indstillinger vælg ”Save Settings and Adjust date-time” 

• Tjek at ”Config.cfg” eller ”Config.req” er gemt på SD kortet, før du tager det ud af 

computeren. 

• Sæt SD kortet tilbage i kameraet 

• Tænd kameraet på ON, og det vil automatisk indlæse de nye indstillinger. 

 

 

Spypoint LINK APP 

 

Når du logger ind på Spypoint Link APP, åbner automatisk de sidste fotos sorteret efter dato, som 

kameraet har optaget. 

Message Menu (3 streger i øverste højre hjørne): 

Her kan du se vigtige beskeder, APP notifikationer, ændring af sprog og APP Log ud. 

Camera Name: 

Vælg kamera type – Spypoint LINK EVO 

Number of pictures: 

Antal billeder som kameraet har uploaded i indeværende måned 

Data plan / konto: 

Den Spypoint data pakke du har valgt (Annual, Annual+ og/eller Hunting (3 mdr.). Læs mere 

nedenfor. 

Photos: 

Billeder sorteret efter dato og tid 

 

Trådløs indstilling 

Vær opmærksom på at alle ændringer i kameraets indstillinger er gældende næste gang kameraet 

synkroniserer. Alle indstillinger du kan se i APP´en er de samme som på kameraet. 

Data plan / Konto: 

Du har gratis 100 billeder til rådighed hver måned med visning af de sidste 7 dages optagelser. 

Men har du behov for flere billeder, kan du vælge en data pakke via Spypoint: 

• Annual 

• Annual+ 



 

Dangate Brugermanual Spypoint LINK-EVO                                                                                                  
 

• Hunting (3 mdr.). 

 

Ændre profil information: 

Her kan du ændre dit password, navn, adresse, telefonnummer mv. 

Status: 

Se generel information fra kameraet, herunder signal styrke, batteri tilstand, plads på SD kort mv 

Du kan også se din kamera model og version, sidste kommunikation med kameraet, antal billeder, 

temperatur, hvornår kameraet sidst er flyttet og batteri type. 

Indstillinger: 

Her kan du ændre indstillinger og interval mellem synkronisering (fabriks indstilling hver 4. time). 

Basis indstillinger 

• Photo Mode (foto optagelse). Forsinkelse, multi-shot og kamera navn kan vælges. 

• Time Lapse (interval optagelse). Intervaller kan indstilles. 

• Video Mode. Forsinkelse og foto + video længde kan indstilles. 

Synkronisering: 

Indstil tid og frekvens for synkronisering. 

Avancerede indstillinger: 

Datoformat, temperatur, natte indstillinger mv. 

Fotos: 

Se dine billeder sorteret på dato, måned og år. Her kan du også dele og downloade billeder. 

• Scroll op eller ned for at se billeder 

• Klik på et billede for at vælge og se det i en større størrelse 

• Swipe til venstre for at se forrige foto og til højre for at se det næste 

• Klik på pilen i toppen af skærmen for at dele billedet på Facebook 

• Hold din finger på billedet for at slette det fra APP´en. 

• Swipe op eller ned for at komme tilbage til foto menu  

Foto Mode 

Hvis du gerne vil optage billeder i intervaller, kan du vælge Delay (forsinkelse) funktionen. Den 

begrænset antallet af billeder og forlænger batteriernes levetid. Vælg mellem straks optagelse eller 

forsinkelse med 10 sek, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min eller 30 min. 
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Multi-shot 

Kameraet kan optage op til 2 billeder efter hinanden per optagelse med 5 sekunders interval 

mellem hvert foto.  

Camera name: 

Gør det nemmere for dig at identificere kameraet. Denne funktion er især relevant, hvis du har 

mere end 1 kamera. 

Time Lapse Mode: 

Denne funktion giver mulighed for, at kameraet kan optage i intervaller fra 3 min – 24 timer. Hvis 

du f.eks. vælger 5 min, vil kameraet optage et foto hvert 5 min. selvom der ikke er bevægelse foran 

sensoren. 

Vær opmærksom på at denne funktion kun kan anvendes til foto – ikke video.  

Når Time-lapse funktionen er slået til, kan Delay og mulit-shot funktioner ikke anvendes. 

Video Mode: 

Med denne funktion kan du vælger optagelse med video i et forudbestemt interval: straks, 10 sek, 

1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min. 

Photo First: 

Kameraet optager først 1 foto og derefter en video sekvens. 

Video Lenght: 

Vælg video længde 10 sek, 30 sek, 60 sek eller 90 sek. 

Synchronisation settings: 

Her indstiller du hvornår på dagen, kameraet skal kommunikere med dig. 

Synchronisation frequency: 

Vælg antal synkroniseringer per dag. 

Date, format: 

Indstil måned/dag/år eller dag/måne/år. 

Temperatur: 

Indstil om temperatur måling skal indstilles som celcius eller fahrenheit. 

Night Mode: 

Indstil til optimale betingelser for nat optagelser. 
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Battery type: 

Vælg batteri type så du får en mere præcis indikation på batteri tilstanden. 

Schedule: 

Her kan du indstille kameraet til at optage på forskellige ugedage og tidspunkter. 

Report stolen: 

Få kameraet til at rapportere hvis det bliver flyttet. 

 

 

Installation 

 

Vi anbefaler, at du sætter kameraet op i højde svarende til midt på et dyrs krop. Afstanden til dyret 

skal helst være 7,5 meter væk for at få det bedste billede. 

For at få lysere nat billeder er det en fordel at have elementer i baggrunden, som kan reflektere IR 

lyset fra kameraet (f.eks. træer eller hegn). 

Vær opmærksom på at der ikke er grene eller andet foran kameraet, der kan forstyrre sensoren 

f.eks. grene på buske og træer. 

 

 

Fil overførsel til en computer 

 

Når du skal overføre fotos til en computer, skal du tage hukommelseskortet ud af kameraet og 

sætte det i computeren.  

• Sluk kameraet og tag SD kortet ud 

• Indsæt SD kortet i computeren eller en SD kort adapter 

• Computeren registrerer SD kortet og installere driveren automatisk.  

 

PC: 

• Klik på "Denne computer"  

• Find SD kortet under Flytbar disk og dobbeltklik derefter på "DCIM" og "100DSCIM" for at 

finde alle dine fotos og videoer.  

• Vælg de billeder du gerne vil overføre og gemme. Den nemmeste måde er at vælge dem 

alle. 
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• Find mappen hvor du vil gemme billederne eller opret en ny mappe. Dobbelt klik på 

mappen for at åbne den og gem billederne. 

MAC: 

• Klik på Finder ikonet 

• Find SD kortet under Flytbar disk og dobbeltklik derefter på "DCIM" og "100DSCIM" for at 

finde alle dine fotos og videoer.  

• Tryk på Edit i menuen og vælg de billeder eller video, du vil overføre og gemme. 

• Find mappen hvor du vil gemme billederne eller opret en ny mappe. Dobbelt klik på 

mappen for at åbne den og gem billederne. 

 

 

Fejlfinding 

 

Diagnose besked 

 

Mulige løsninger 

Insert memory card (Indsæt SD kort) Kameraet behøver et SD kort for at optage foto 

eller video. Hvis du glemmer at indsætte SD 

kort, vil du få en sms besked. 

Card error (SD kort fejl) 

 

Kameraet kan ikke læse SD kortet 

Sluk kameraet og tænd det igen 

Sluk kameraet, tag SD kort ud og sæt det ind 

igen 

Tjek at guld kontakten er ren 

Formater SD kortet 

Error No SIM card (Ingen SIM kort) SIM kortet er ikke sat i kameraet eller det er 

defekt 

Sluk kameraet og tænd igen 

Sluk kameraet, tag SIM kort ud og sæt det ind 

igen 

Error SIM card (Fejl SIM kort) SIM kortet er defekt 

Sluk kameraet og tænd igen 

Tag SIM kortet ud og sæt det ind igen 

Error SIM card locked (SIM kort låst) SIM kortet er låst. Kontakt din forhandler. 

Error SIM locked (PUK) (SIM kort låst PUK) SIM kort er låst og behøver en PUK kode. 

Kontakt din forhandler 
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Error SIM card not supported (Ingen SIM kort 

support) 

Kameraet kan kun fungere med det 

medfølgende SIM kort 

Error No service (Ingen tjeneste) SIM kortet fanger ikke signal. 

Gå udenfor med kameraet eller hen til et 

vindue og genstart kameraet. Det kan tage lidt 

tid at få alle informationer fra telenettet. 

Error modem (Modem fejl) 

 

Der er et kommunikations problem mellem kamera 

og modem. 

Sluk kameraet og tænd igen. 

Impossible to turn on the camera (Kamera kan 

ikke tændes) 

Tjek at der er batterier i 

Tjek at batterier er isat korrekt 

Installer den nyeste software fra 

www.myspypoint.com under Support 

Skift batterier 

The camera does not respond (Der er ikke liv i 

kameraet) 

Tag batterier ud og sæt dem i igen 

Skift batterierne 

Impossible to take photos/videos (Kamera 

optager ikke billeder eller video) 

Tjek at der er batterier i kameraet 

Skift batterier 

Tjek at kamera er tændt 

Red light in front of camera blilnks (Rødt lys 

foran på kamera blinker) 

Kamera er indstillet på foto eller video. Det 

røde lys blinker i 30 sek inden det optager, så 

du kan komme uden for sensorens rækkevidde 

Camera takes black pictures / videos (Kamera 

tager sorte billeder / video) 

Tjek at der er nok power på batterier 

Tjek er der er noget inden for blitz området, der 

kan reflektere det infrarøde lys tilbage til 

kameraet 

Tjek kameraet i et mørkt rum og se om det 

ændrer lyset på billeder eller film 

Photos / videos appear dark at night (Mørke 

nat billeder og video) 

For at få de bedste natoptagelser skal du sikre, 

at der er et flash objekt i baggrunden inden for 

blitzens rækkevidde. For lang afstand til et træ, 

busk eller lignende kan give mørke billeder 

No person / animal on photos (Der er ingen 

mennesker eller dyr på optagelser) 

Solopgang og solnedgang kan påvirke 

sensoren. Flyt kameraet. 

Om natten kan bevægelses sensoren optage 

ud over rækkevidde for IR lys. Juster 

følsomheden på kameraet. 

Sensoren har måske registreret et dyr mellem 

http://www.myspypoint.com/
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blade på buske eller træer. 

Hvis et menneske eller dyr bevæger sig hurtigt, 

kan det nå uden for kameraets rækkevidde. 

Flyt kameraet længere tilbage eller i en anden 

retning. 

Tjek at træet som kameraet er monteret på 

ikke bevæger sig for meget. 

 

 

 

Specifikationer  

Fotooptagelse 

Fotoopløsning 10 MP 

Filformat JPG 

Time Lapse Mode Foruddefinerede intervaller fra 3 min. til 24 

timer 

Multi Shot Mode Op til 2 billeder pr. Optagelse 

Stempel (kun på billeder) Dato, tid, temperatur (° C / ° F) og månefase  

Optagefunktion Farve billeder om dagen / sort og hvid om 

natten 

Videooptagelse 

Videoopløsning 1280 x 720 (HD 720p) 

Filformat AVI 

Sekvenslængde Justerbar fra 10 til 90 sek. 

Optagefunktion Farve billeder om dagen / sort og hvid om 

natten 

Lyd optagelse Nej 

Visning 

Indbygget skærm 2,4” LCD 

Computer output USB 2.0 
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Hukommelse 
Support Intern hukommelse: ingen  

Ekstern hukommelse: SD / SDHC-kort  
(op til 32 GB) 

Strømforsyning (tilbehør købes separate) 
Alkaline eller litiumbatterier 8 x AA eller Lithium batteri  

Lithium batteri pakke Genopladeligt batteri (LIT09/LIT-C-8) 

Ekstern (12V-stik) 12 V batteri 12V eller 12V adapter  

Solpanel Solpanel kombineret med genopladelig batteri 
(LIT-09/LIT-C-8) 

Detektionssystem 

Bevægelsessensor PIR 

Optage vidde 40 grader 

Optage afstand Op til 24 meter 

Optagehastighed 0,3 sekund 

Forsinkelse mellem optagelser Kan indstilles fra straks til 30 minutter 

Natbelysning 

LED 42 blå LED 

Blitz rækkevidde Op til 27 meter 

Type Usynlige lysdioder 

Eksponering Automatisk tilpasning infrarød niveau 

Transmission 

MMS Foto transmission via MMS til Smartphone 

Dimensioner 

Bredde 11 cm x højde 17,2 cm x dybde 7,6 cm 

Anbefalinger 

Driftstemperatur  -30 ° C til + 50 ° C 

Opbevaringstemperatur  40 ° C til + 60 ° C 

 

Dimensioner 

Bredde 11 cm x højde 17,2 cm x dybde 7,6 cm 

Anbefalinger 

Driftstemperatur  -20 ° C til + 50 ° C 
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Opbevaringstemperatur  -30 ° C til + 60 ° C 

 

 

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. 

 


