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Spypoint FORCE-PRO 
 
 

  
 
 

 

 

 

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 FORCE PRO.  

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 
info@dangate.dk. 

 

Venlig hilsen 
Dangate 
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Sådan kommer du i gang med dit Spypoint Force 

 

Tag montage beslag af på bagsiden af kameraet og åben klappen til batterihuset.  

Sæt 8 stk AA batterier i (vælg altid en god batteri kvalitet og helst lithium batterier) – eller 
sæt et Spypoint Lithium LIT-09 batteri i. Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier fra 
forskellige mærker. 

Sæt SD kort i (op til 128 GB) med label siden opad. Kortet er isat korrekt, hvis det siger en 
klik lyd. Kameraet skal være slukket, når du sætter SD kort i eller tager det ud af kameraet. 

Hvis SD kortet har været anvendt i en anden enhed, anbefaler vi, at du først formaterer det 
via din PC. 

Strøm 

 

Batteriniveauet vises på skærmen. Når batteriniveauet er lavt, anbefaler vi, at du med det samme 
skifter til nye AA-batterier eller Lithium AA-batterier, før de er helt tomme.  

Hvis en video optages og batteriniveauet når 0%, gemmes filen i kameraet, før det lukker ned. 

Spypoint FORCE 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 i kameraet som back up. 

Indstillinger 

 

Tænd kameraet på ON. Hvis du skal indstille kameraet, skal du vælge Setup. Tryk på OK knappen 
for at komme ind i menuen.  

Brug pil op eller pil ned til at navigere i menuen og vælge indstilling. Brug OK knappen for at vælge 
og tilbage pil for at komme retur til forrige menu. 

Vælg først sprog (engelsk, tysk eller fransk). 

Indstil dato, klokkeslæt og temperatur (grader celcius). 

Foto (Photo) 

Her vælger du det ønskede interval mellem hver optagelse. Tryk OK for at bekræfte dit valg. 

Vælg den ønskede billedkvalitet (4 MP, 16 MP eller 30 MP). Tryk OK. 
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Vælg antal billeder pr optagelse (1-6). Tryk OK. 

Vælg sensorens følsomhed (Lav, Normal, Høj eller Automatisk). Tryk OK. 

Video 

Her vælger du det ønskede interval mellem hver optagelse. Tryk OK for at bekræfte dit valg. 

Vælg den ønskede videokvalitet (VGA, HD, FHD, QHD eller 4K). Tryk OK. 

Vælg videolængde (10-60 sekunder). Tryk OK. 

Vælg sensorens følsomhed (Lav, Normal, Høj eller Automatisk). Tryk OK. 

Time Lapse - Vælg om du ønsker video optaget i bestemte intervaller uden at der er bevægelse 
foran kameraet. Tryk OK. 

Du kan vælge at booste IR lyset på natoptagelser. Vælg Boost for at få maksimal belysning, 
Optimal for at reducere uklare optagelser eller Min Blur for at minimere slørede optagelser af dyr i 
bevægelse. Tryk OK. (Ved alle indstillinger er IR lyset usynligt).  

Andre indstillinger 

Du kan navngive dit kamera under indstillingen Name. 

About angiver kameraets software version. 

Default retter alle dine indstillinger tilbage til fabriksindstilling. 

Format giver dig mulighed for at slette alle optagelser på SD kortet. Brug kun denne funktion hvis 
du er sikker på, at der ikke er optagelser, du gerne vil gemme. Det kan du gøre ved at sætte SD 
kortet i din computer. 

Når du er færdig med at indstille kameraet, kan du sætte det på ON for at skifte til optage funktion 
eller OFF for at slukke kameraet. 

Sætter du det på ON vil en rød diode lyse i en kort periode for at vise, at kameraet er ved at 
klargøre optagelse funktionen. Når dioden slukker begynder kameraet at optage, hvis du går en tur 
forbi det. 

Gode råd til placering 

Vi anbefaler, at du sætter kameraet i en højde som svarer til midt på kroppen af det dyr, du 
forventer at optage billeder af. 

Den ideelle rækkevidde fra kamera til dyr er 7-8 meter for at få de bedste optagelser. 

For at få de bedste natoptagelser skal du sikre, at der er buske, træer eller lignende i baggrunden, 
som IR lyset skal reflektere i. Vinduer i baggrunden anbefales ikke. 

Sørg for at kameraet ikke kommer til at pege direkte imod solen, da det kan forvirre sensoren. 



Dangate	Brugermanual	Spypoint	FORCE	PRO																																																				 																																										
	

Specifikationer FORCE-PRO 

 

Fotooptagelse 

Fotoopløsning 30 MP  

Filformat JPG 

Optage hastighed 0,2 sek. 

Optage rækkevidde 34 meter 

Time Lapse Ja 

Multi Shot Mode Op til 6 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 4K HD 

Videolængde 10, 20, 30 eller 60 sek. 

Lyd Ja 

 
SD kort Intern hukommelse: ingen  

Ekstern hukommelse: SD / SDHC-kort  
(op til 128 GB) 

  

Indbygget skærm 1,5” 

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

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

Detektionssystem 
Bevægelsessensor 1 sensor der dækker 3 zoner 

Buck Tracker funktion Ja 

IR rækkevidde 27 meter 

Natbelysning 
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LED 54 stk. Low glow LED 

Dimensioner 
9,8 x 12,7 x 6,9 cm 

 

 

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. 

	

	

	

	


