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1 Instruktioner

1.1 Allmän beskrivning

SG-550VX är en digital övervakningskamera. Den aktiveras genom rörelser framför 
kameran och tar foton/videosekvenser både dag och natt. Kameran har inbyggd 
infraröd blixt. Inställbar bildkvalitet upptill 5 megapixlar. Kameran är otroligt 
strömsnål i beredskapsläge mindre än 300μA. Detta innebär att kameran fungerar upp 
till ca sex månader i standbyläge när den är laddad med åtta stycken AA batterier. När 
kameran detekterar rörelse vaknar den på ca en sekund och tar automatiskt en bild 
eller videosekvens beroende på hur den är inställd. Kameran tar färgbilder dagtid och 
svartvitt nattetid, video blir alltid i svartvitt.

1.2 Kamerans uppbyggnad

SG-550VX har följande anslutningar; USB-port SD-korthållare, tv-utgång, extern 
strömkälla och tangentbord. 
Bild. 1 visar framsidan på SG-550VXen uppbyggnad.
Bild 2 visar alla tangenter och dess funktioner på fjärrkontrollen och ikonerna på 
displayen. 
Bild 3 visar hur fjärrkontrollen ansluts till kameran.

Fjärkontrollen används för att göra samtliga inställningar på kameran. Som bild 2
visar finns det fem tangenter UP/UPP, DOWN/NER, RIGHT/HÖGER, 
MENU/MENY och OK, förutom MENU-knappen har de andra knapparna 
dubbelfunktion. UP används även för att välja stillbild, DOWN för att välja videoläge, 
RIGHT används även som manuell avtryckare för fotografering och OK för att välja 
uppspelning.
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Bild 1: SG-550VX framsida

Bild 2: Fjärrkontrollen och ikoner på displayen.
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Bild 3: Ansluta fjärrkontrollen till kameran

1.3 SD-Kort: Spara bilder/video

Kameran använder ett SD-kort för att spara bilderna (.jpg format) och video (.avi 
format) Innan kortet installeras genom att öppna nedre skyddslocket, kontrollera så att 
kortet inte är skrivskyddat. Det går att använda SD-kort från 8 MB till 2 GB, filformat 
som stöds är FAT12 och FAT16. Vi rekommenderar att bara SD-kort med 
kvalitetsgaranti används. För att installera och ta ut kortet gör följande: 

· När kortet skall installeras, tryck bottenskyddet i pilens riktning, kortet 
kan bara installeras på ett sätt, det hörs ett svagt ljud när kortet sitter 
korrekt. För att ta ut kortet tryck in det försiktigt, det hörs ett svagt klick 
när kortet lossnar.

Varning

Stäng av strömmen på kameran innan Ni 
sätter in eller tar ut SD-kortet eller batterierna. 
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2 Att tänka på
« SG-550VXen kräver 6V för att fungera, Fungerar med 4 eller 8 AA batterier, eller 
genom extern 6V DC strömkälla (in+ och ut-).
« Tänk på att batteriernas polaritet blir rätt.
« Kontrollera att SD-kortet inte är skrivskyddat.
« SG-550VX har inget internminne, och kräver därför ett SD-kort för att fungera. 
Börja därför med att sätta in SD-kortet innan kameran testas. Om kameran startas utan 
SD-kort eller kortet är skrivskyddat, kommer kameran automatiskt att slås av efter en 
lång ljudsignal.
« Det är lämpligt att formatera SD-kortet i kameran första gången kortet används.
« Sätt inte i eller ta ut kortet när kameran är aktiverad.
« Ställ in teven på ”AV IN” när SG-550VX ansluts.
« Kameran går automatisk in i USB-läge när kameran ansluts till en dator, SD-kortet 
fungerar då som ett externt lagringsutrymme, oberoende om kameran är på eller 
avstängd.
« Om kameran aktiveras när fjärrkontrollen är ansluten, startas den automatiskt i 
testläge, annars startas den i beredskapsläge klar för användning.
« I testläget stängs kameran automatiskt av efter 3,5 minuter om ingen knapp trycks 
ner. För att starta upp igen tryck ner strömknappen.

« Innan någon uppdatering av mjukvaran i kameran görs kontrollera så att tillräcklig 

batterikapacitet finns, annars kan uppgraderingen skadas och fel uppstå.
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3 Snabb instruktioner/komma igång
Innan kameran tas i drift kontrollera att batterierna är rätt isatta och att SD-kortet 

är monterat. Om kortet inte är isatt eller skrivskyddat hörs en varningssignal och 
kameran stänger av sig.

3.1 Installera batterierna

Börja med att installera batterierna, kameran kan antingen köras med 8 st AA 
batterier eller extern strömkälla. Batterifacken är uppdelade mellan två parallella 
grupper, varje grupp innehåller fyra batterier och kan driva kameran, men då med en 
kortare drivslängd till följd av detta. Batterifacket har fyra fack enligt bild 4A, för rätt 
batteriisättning se bild 4A och 4B. Fack 1 och 2 bildar en grupp och 3 och 4 en grupp.

1 2 3 4

(a) Batterihållare

(b) Batterilocket
Bild 4: Installera batteri

Polariteten på batteriskyddet till fack 1 och 3 är negativa och fack 2 och 4 är positiva. 
Kontrollera så att batterierna sätts i rätt. Kameran fungerar även med 
uppladdningsbara NiMH batterier, men man kan få något kortare livslängd. Vi 
rekommenderar att använda högkapacitet batterier anpassade för digitalkameror eller 
6V externt blybatteri för maximal driftlängd.

Installera batterierna:
a. Öppna skyddsluckan genom att föra den i pilens riktning.
b. Öppna batteriluckan genom att föra den framåt 
c. Sätt i batterierna 4 eller 8 st med samma kapacitet. 
d. Stäng batteriluckan. Batteriluckan är konstruerad så att batterierna inte kan 

felvändas.
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Följande batterityper kan användas:
a. Högeffekt alkaliska batterier
b. Laddningsbara alkaliska batterier med 1,5V uteffekt
c. Laddningsbara NiMH batterier med 1.2V uteffekt
d. AA Li-ion batterier med 1.5V uteffekt

3.2 Användning av yttre strömkälla

Kameran kan även användas med en yttre 6V strömkälla, det är rekommenderat 
att använda en källa som är starkare/store än 1000mA, kameran kan dock köras dagtid 
med en strömkälla som är mindre än 400mA. Använd strömkabeln som medföljer 
kameran för att ansluta batteriet och kameran. Tänk på att ansluta batteriets 
polaritet korrekt.

Om både extern strömkälla och batterier används, drivs kameran av den externa 
strömkällan.

Blir strömstyrkan för svag lyser den blåa lampan som varnar för svagt batteri. 

3.3 Installera SD-kortet

Nästa steg är att installera SD-kortet, när kortet skall installeras, tryck 
bottenskyddet i pilens riktning, kortet kan bara installeras på ett sätt, det hörs ett svagt 
ljud när kortet sitter korrekt. För att ta ut kortet tryck in det försiktigt, det hörs ett 
svagt klick när kortet lossnar.

3.4 Slå på strömmen och aktivera LIVE/SKARPT läge

Nu kan du aktivera kameran, SG-550VX har tre olika lägen. 
a. OFF/avstängt läge strömbrytaren i OFF läge.
b. LIVE/skarpt läge: strömbrytaren i ON läge och fjärrkontrollen är inte

ansluten.
c. TEST/test läge, Strömbrytaren i ON läge och fjärrkontrollen är ansluten 

OFF/avstängt läge används när batteri, SD-kort skall bytas samt under transport.

Aktivera LIVE läget: Efter att strömbrytaren ställts I ON läget, blinkar 
rörelselampan i ca 10 sekunder. Denna tidsintervall är för att säkerställa att kameran 
är klar för övervakning. Efter aktivering behövs/kan inget mer göras, utan kameran 
kommer automatiskt att ta bilder/video enligt de inställningar som gjorts. 
Rekommenderad höjd för uppsättning av kameran 1-2 meter.

Om kameran sedan tidigare är i Test läge, behöver du koppla loss 
fjärrkontrollen från kameran, för att den skall gå till Live läget. 
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3.5 Ansluta tangentbordet och aktivera TEST läge

l Aktivera Test läget: Är kameran I LIVE läget så går den automatiskt över till 
TEST-läge när fjärrkontrollen ansluts, håller kameran att ta bild/video gör den det 
klart innan testläget startas.

I Off/av läget måste fjärrkontrollen anslutas och därefter strömbrytaren sättas 
på Test-läget.

I testläget kan du manuellt ta kort eller ställa in inställningarna med hjälp av 
fjärkontrollen.

3.6 Manuell fotografering

I TEST läget kan man manuellt ta bilder, rikta bara kameran mot 
motivet och tryck ner SHOT-knappen på fjärrkontrollen, bilden sparas på 
minneskortet som vanligt.

3.7 Förinställningar och Live/skarpt läge

Kameran kommer med dessa förinställda parametrar.
Parameter namn Default/standard Alternativ

Kamera Kamera Video
Bild storlek 3M Pixel 5M Pixel

Video upplösning 640×480 320x240
Antal bilder/tagning 1 bild 2 bild, 3 bild

Video längd Avi 10 Sekunder 1-60 sekunder
Intervall 1 Minut 0-59 sekunder, 1-60 minuter

Känslighets nivå Normal Hög, Låg
Tid utsatt på bild On/På Off/av
Timer inställning Off/av On/på (00:00 – 23:59)

Tabell 1: Standardinställningar SG-550VX
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3.8 Se tagna bilder eller video

Det finns tre sätt att se tagna bilder:
a. Via teven.
b. Via datorn.
c. Via LCD skärmen på fjärkontrollen.

l Via teve: Anslut kameran till teven, därefter sätt kameran på TEST läget. Sista 
tagna bilden efter det att OK-knappen trycks in visas, för föregående bild tryck 
ner UP-knappen, och DOWN för efterföljande bilder. Index för bilden och totala 
antalet syns på displayen. Trycks OK-knappen ner återgår kameran till test läget.

l Dator: Anslut kameran till datorn med hjälp av USB-kabeln, eller sätt in SD-
kortet i extern kortläsare.

l Via fjärrkontrollen: För att titta på bilderna, stäng av strömmen till kameran och 
anslut fjärrkontrollen. Slå på strömmen. På displayen visar den inställningarna 
och hur många bilder som tagits. Tryck en gång på OK knappen, använd sedan 
upp och ner knapparna för att bläddra bland bilderna.

3.9 Stänga av kameran

Ställ strömbrytaren i OFF/av läge när kameran inte skall användas. Tänk på att 
elektroniken ändå tjuvdrar lite ström, så om kameran inte skall användas på en längre 
tid, plocka ut batterierna från kameran.
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4 Avancerade inställningar

4.1 Inställningar på SG-550VX

För att ändra inställningarna måste kameran vara i Test-läge. För att ändra 
inställningar börjar man alltid med att trycka ner MENU knappen. Genom att 
använda piltangenterna ändras inställningar samt förflyttning i menyerna. För att 
komma till föregående meny tryck ner UPP pilen för nästa meny trycks Ner-pilen 
ner, för att ändra inställning trycks HÖGER pilen ner. 

Finns det möjlighet är det lättare att göra ändringar när kameran är ansluten till 
teven, annars görs inställningar med hjälp av fjärrkontrollen och dess LCD skärm. I 
den vänstra rutan visas hur menyerna och inställningar görs med hjälp av teve 
anslutning Ruta A, och med hjälp av fjärrkontrollen högra rutan 1.

4.1.1 Inställning till stillbild och video

Det finns två sätt att ändra inställningarna, ena sättet är genvägsknapparna och 
det andra sättet är via menyerna i kameran. Med hjälp av genvägsknappar ändrar 
man mellan kamera och video med hjälp av UP/upp knappen ändras det till video 
inspelning och med Down/ner knappen ändrar man till kamera läge när kameran är i 
TEST-läge.

Följande illustration visar hur man ställer in kameran till video, förutsatt att 
kameran är inställd till stillbild/kamera.

a) I MENU läge visas bild 5 a och 5 1 att kamera läge är valt
b) Denna parameter har två valmöjligheter dels kamera och video, för att ändra 

tryck höger pilknappen, så ändras valet till video som visas i bild 5 b och 5 
2.

c) Tryck ner OK knappen för att spara valet, eller MENU knappen för att inte
göra ändringen och lämna menyn. Ingen ändring görs om man inte trycker 
ner Ok knappen före MENY knappen. Efter det att OK knappen trycks ner 
ändras meny valet enligt bild 5 C och 5 3.

(a)
(1)
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(b) (2)

(c)
(3)

Bild 5: Kameraval

4.1.2 Formatera SD kortet
a) Programvaran raderar all information som finns på kortet under 

formateringen. För att komma till Formatera menyn, börja med att trycka 
ner MENU-knappen, tryck UPP eller Ner knappen tills format menyn visas 
enligt bild nedan A och 1.

b) Tryck ner OK-knappen, systemet frågar om du verkligen vill formatera 
kortet bild B och 2.

c) Om du vill fortsätta, tryck ner Höger knappen, för att ändra valet till YES/ja, 
YES blir då markerat som på bild C och 3 nedan

d) Tryck ner OK knappen för att starta formateringen, under processen ändras 
menyn till bild D och 4, tänk på att inga ändringar görs om du trycker på 
MENU knappen före OK knappen I samma meny som bild D. Efter att 
formateringen är färdig, kan du göra flera ändringar genom att använda UP 
eller Down knappen eller tryck ner MENU knappen för att lämna menyn.

(a)
(1)

(b)
(2)
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(c)
(3)

(d)
(4)

Bild 6: Formatera SD kort

4.1.3 Inställning av pixelstorlek

Denna parameter har två olika värden 5 MP eller 3 MP, det förinställda är 3 
mega pixlar. Följande guide visar hur man ändrar från 5 MP till 3 Mp när kameran 
är i MENU läge:

a) Tryck ner Up/upp eller DOWN/ner tills menyn IMAGE SIZE (bildstorlek) 
visas som bilden nedan visar i A och 1.

b) Tryck ner högerknappen värdet ändras till “3M Pixel”, som bild B och 2.
c) Tryck ner OK knappen för att spara inställningen och ändringen är gjord 

som bild C och 3 visar. 

(a)
(1)

(b)
(2)

(c)
(3)

Bild 7: Inställning av bildstorlek
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4.1.4 Inställning av videoupplösning

Även denna inställning har två olika värden. VGA (640x480) och QVGA 
(320×240). Standard värdet är “640x480” (VGA). För att ändra värdet gör enligt 
följande:

a) Tryck ner UP eller Down knappen tills menyn “Video Size” visas, som bild 
8A och 8 1 visar.

b) Tryck ner högerknappen så ändras värdet till “320x240”, som bild. 8(b) och
8(2).

c) Tryck OK knappen för att spara inställningen, eller MENU för att inte göra 
ändringen se bild. 8(c) and 8(3).

(a)
(1)

(b)
(2)

(c)
(3)

Bild 8: Inställning av video upplösning

4.1.5 Inställning av datum och tid

Datum och tid behöver man ställa in efter batteribyte. För att ändra värdena för 
datum och tid används upp och ner pil, för att hoppa till nästa värde för ändring 
tryck ner höger knappen. Formatet för datum är månad/dag/år och för tid 
timmar:minuter:sekunder. Årsintervall som kan ställas in går mellan 2006-2031. 
Guiden visar hur man ställer in datumet till 17 november 2007 och att klockan är 
10.30. Börja med att trycka ner MENU knappen.

a) Tryck ner UP eller DOWN knappen tills menyn “Set Clock” visas, som bild
Fig. 9(a) och 9(1) visar nedan.
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b) Tryck ner OK knappen för att börja ställa in månad, Sedan visas inställt 
datum och tid visas medan månad är förmarkerat, som bild 9(b) and 9(2).

c) I detta exempel behövs inte månad ändras, så för att gå vidare tryck Ner 
HÖGER knappen för att komma till dag-inställningen. Som bild. 9(c) och
9(3).

d) Tryck ner UPP eller NER knappen tills datumet visar den 15 som bild. 9(d) 
och 9(4) visar.

e) Tryck ner HÖGER knappen för att komma till årinställningen som bild. 9(e) 
och 9(5) visar.

f) Tryck ner UPP eller NER knappen tills året är ändrat till 2007, som bild. 
9(f) och 9(6) visar.

g) Tryck ner HÖGER knappen för att komma till timminställngen som bild. 
9(g) och 9(7).

h) Tryck ner UPP or NER knappen tills timmen visar 10 som bild. 9(h) och
9(8) .

i) Tryck ner HÖGER knappen för att komma till minuter, som bild. 9(i) och
9(9).

j) Tryck ner UPP eller NER knappen tills minuten är ändrat till 30 som bild
9(j) och 9(10).

k) Tryck ner HÖGER knappen för att komma till sekunder, som bild. 9(k) och
9(11).

l) Tryck ner UPP or NER knappen tills sekunderna visar 00, som bild. 9(l) och
9(12).

m) Efter det att inställningarna är gjorda bekräftas valen genom att trycka ner 
OK knappen. För att inte spara ändringarna tryck bara ner MENU knappen, 
innan OK knappen tryck ner.

(a)
(1)

(b)
(2)
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(c)
(3)

(d)
(4)

(e)
(5)

(f)
(6)

(g)
(7)

(h)
(8)



SG-550VX

Hylte Lantmän                                                    Sid 15
Tel 0345-400 00
www.hylte-lantman.com                                                                                       info@hylte-lantman.com

(i)
(9)

(j)
(10)

(k)
(11)

(l)
(12)

Bild 9: Ställa in datum och tid

4.1.6 Inställning av bildsekvenser

Här ställs in antal bilder kameran skall ta vid varje upptäckt/rörelse. 
Inställningen kan bara göras när kameran är i LIVE-läge, finns tre olika 
inställningar. “1 Photo” kameran tar en bild, “2 photo” kameran tar två bilder vid 
rörelse med förinställd tidsintervall och “3 photo” tar tre bilder vid rörelse med 
förinställd tidsintervall mellan bilderna.

Förinställt värde är “1 photo”, guiden visar hur man ändrar från 1 photo till 3 
photo, som vanligt börja med att tryck ner MENU-knappen:

a) I MENU läge tryck ner UPP eller NER knappen tills menyn visar “Capture 
Number” visas som bild 10(a) och 10(1).

b) Tryck 2 gånger på HÖGER, visat värde ändras till “3 Photo” och blir 
markerat som bild. 10(b) och 10(2).

c) Tryck ner OK knappen för att spara inställningen, efter visas bild 10(c) och
10(3).
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a
(1)

b
(2)

c
(3)

Bild 10: Inställning av bildsekvenser

4.1.7 Inställning Video tidslängd
Här ställs tiden in för hur länge videoinspelnings skall fortgå, inställningen kan 

bara göras när kameran är i LIVE-läge. Tid som kan ställas in är mellan 1-60 
sekunder, med inställningsintervall på 1 sekund, förinställt längd är 10 sekunder. 
När tiden skall ställas in görs det som vanligt med UPP eller NER knappen, men 
genom att hålla ner HÖGER knappen några sekunder kan man accelerera 
tidsintervallet till 5 respektive 10 sekunder beroendes på hur länge knappen hålls 
nertryckt.

Guiden visar hur man ställer in till 5 sekunders inspelning, med standardvärdet 
aktiverat. Börja med kameran i menyläget:

a) Tryck ner UPP eller NER knappen tills menyn “Video Length” visas som 
bild 11(a) och 11(1).

b) Tryck ner HÖGER knappen tills värdet visar ”Avi 5 Second” som bild. 
11(b) och 11(2) visar.

c) Tryck ner OK knappen för att spara ändringen, bild Fig. 11(c) and 11(3).
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a
(1)

b
(2)

c
(3)

Bild 11: Inställning av Video-inspelningslängd

4.1.8 Inställning av tid mellan bildsekvenser

Inställning för hur lång tiden som skall vara innan kameran registrerar rörelse/tar 
bild igen, kameran har 120 olika värden som kan ställas in, från 0-59 sekunder (med 
1 sekunds intervall) och från 1-60 minuter (tidsintervall 1 minut). Fabriksinställd 
intervall är 1 minut. Vid inställning av tid fungerar höger knappen som en 
tidsaccelerator som vid datum och tidsinställningen. 

Guiden visar hur man ändrar intervallet till 5 minuter, med kameran i MENU 
läge:

a) Tryck ner UPP eller NER knappen tills menyn “Interval” visas, som bild
Fig. 12(a) och 12(1).

b) Tryck ner HÖGER knappen tills värdet visar ”5 minutes”, som bild. 12(b) 
och 12(2).

c) Tryck ner OK knappen för att spara ändringen, Bild 12(c) and 12(3).
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(a)
(1)

(b)
(2)

(c)
(3)

Bild 12: Inställning av tid mellan bilder.

4.1.9 Inställning av kamerans rörelsekänslighet (PIR)
Det finns tre olika känsligheter som kan ställas in på kameran, High(hög), 

Normal och Low(låg). Standard är Normal. Högre känslighet innebär att kameran 
reagerar mer på mindre rörelser (kameran kommer att ta fler bilder eller 
videosekvenser). Hög känslighet är rekommenderat i miljöer med små störningar, 
och en lägre känslighet utomhus. Värme påverkar också vilken inställning man kan 
behöva ställa in, värme ger en lägre känslighet för detektorn, därför kan en högre 
känslighet behövas ställas in.

Följande guide visar hur känsligheten ändras (PIR) kameran ställs i MENU läge:
a) Tryck ner UPP eller NER knappen tills menyn “Sensor Level” visas, som 

bild. 13(a) och 13(1).
b) Tryck ner HÖGER knappen tills värdet visar “Low” som bild 13(b) och

13(2).
c) Tryck ner OK knappen för att spara ändringen, 13(c) and 13(3).

(a)
(1)
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(b)
(2)

(c)
(3)

Bild 13: Ställa in PIR känsligheten

4.1.10 Inställning av tidvisning i bilden
Denna inställning gör så att tidpunkten när bilden togs visas på fotot eller 

videon. Standardvärdet är att tidvisningen är aktiverad, för att stänga av funktionen 
följ guiden. Starta kamera och tryck MENU knappen:

a) Tryck ner UPP eller NER knappen tills menyn “Time Stamp” visas som bild
14(a) och 14(1).

b) Tryck ner HÖGER knappen tills värdet visar “Off”(av) visas som bild 14(b) 
och 14(2). valet “Off” är markerat.

c) Tryck ner OK knappen för att spara ändringen, 14(c) and 14(3).

(a)
(1)

(b)
(2)
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(c)
(3)

Bild 14: Inställning av tidvisning på bilden

4.1.11 Timerinställning
Timerinställningen kan bara göras när kameran är i LIVE läge. När timern är 

aktiverad är kameran bara aktiv under den tidsintervall som är programmerat dvs. 
under en starttid och en stopptid, resten av tiden är kameran avstängd. 

Tänk på att timerfunktionen endast fungerar när den är aktiverad. Guiden visar 
hur man ställer in start tid klockan 8.00 till stopptid klockan 17.00. kameran i 
MENU läge:

a) I MENU läge tryck ner UPP eller Ner knappen till menyn visar “Timer 
Switch” som bild 15(a) och 15(1).

b) Tryck ner Höger knappen värdet ändras till ON(på), som bild 15(b) och
15(2).

c) Tryck ner OK knappen för att komma till starttid, visar vilken timme den 
skall starta på enligt bild. 15(c) och 14(3).

d) Tryck ner UPP eller NER knappen tills displayen visar 8, som bild. 15(d) 
och 15(4).

e) Tryck ner HÖGER knappen för att välja start minut, enligt bild 15(e) och
15(5).

f) Tryck ner UPP eller NER knappen tills minuterna visar 0, enligt bild 15(f) 
och 15(6).

g) Tryck ner HÖGER knappen för att välja stopp time, enligt bild. 15(g) och
15(7).

h) Tryck ner UPP eller NER knappen tills displayen visar stopp timme 17 
enligt bild. 15(h) och 15(8).

i) Tryck ner HÖGER knappen för att välja stopp minut, enligt bild. 15(i) and 
15(9).

j) Tryck ner UPP eller NER knappen tills minuterna visar 0, enligt bild 15(j) 
and 15(10).

k) Tryck OK för att spara ändringen, bild 15(k) and 15(11). Därefter tryck 
MENU knappen för att lämna inställningsmenyn.

(a)
(1)
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(b)
(2)

(c)
(3)

(d)
(4)

(e)
(5)

(f)
(6)

(g)
(7)
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(h)
(8)

(i)
(9)

(j)
(10)

(k)
(11)

Bild 15: Inställning av timer

4.1.12 Återställning av kameran till fabriksinställning
Ibland kan det vara lättare att återställa kameran till fabriksinställningar om man 

gjort en ändring som blir fel.
a) I MENU läge tryck ner UPP eller NER knappen tills menyn “Default Set” 

visas, enligt bild 16(a) och 16(1).
b) Tryck ner OK knappen för att återställa kameran eller MENU knappen för 

att inte göra det. Efter OK återställningen har den återgått till 
standardinställningarna se tabell 1, symbolerna visas på LCD skärmen enligt 
bild. 16(b).
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(a)
(1)

(b)
Bild 16: Återställning

4.1.13 Radera bild/video
a) För att radera tagen bild eller video Tryck ner MENU knappen då visas 

Del Image One  på displayen.
b) Om du bara vill radera denna bild, hoppa över detta steg. Om alla bilder och 

video skall raderas, tryck ner Höger knappen så ändras displayen till Del 
Image All

c) Tryck ner OK knappen, man får en fråga om du vill fortsätta, standard är 
NO(nej), tryck ner HÖGER knappen för att ändra till YES(ja)

d) Tryck ner OK knappen för att göra valet och bilden raderas.

4.2 LIVE/AKTIVT läge

Efter att strömbrytaren ställts I ON läget, blinkar rörelselampan i ca 10 
sekunder. Denna tidsintervall är för att säkerställa att kameran är klar för 
övervakning. Efter aktivering behövs/kan inget mer göras, utan kameran kommer 
automatiskt att ta bilder/video enligt de inställningar som gjorts. Rekommenderad 
höjd för uppsättning av kameran 1-2 meter.

Om kameran sedan tidigare är i Test läge, behöver du koppla loss 
fjärrkontrollen från kameran, för att den skall gå till Live läget. Yttertemperaturen 
påverkar markant på vilket avstånd kameran känner av rörelse. Som exempel känner 
kameran av rörelse på 20 meter vid 0°C, men ökar temperaturen sjunker avståndet 
till 6 meter vid 32°C.
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4.3 Test av känslighetsinställningarna

För att kontrollera om kameran känner av rörelse på en specifik plats framför 
kameran. Börja med att sätta kameran i TEST läge, rör dig sedan framför kameran, 
om kameran känner av din rörelse blinker PIR lampan på kameran. På detta vis kan 
man säkerställa att kameran registrerar rörelser inom det område man önskar.

4.4 Placering av SG-550VX

När kameran skall monteras är det viktigt att den monteras på en stadig plats 
t.ex. ett träd med 15 cm omkrets, och på ett avstånd av 5 meter till området som 
skall övervakas för optimal bildkvalité och på en höjd av ca 1,5-2 meter.

Det finns två olika sätt att spänna fast kameran på: Dels genom att använda 
remmen som ingår I de övre fästena, eller spänna kameran med ett rep eller wire 
runt kamera kroppen. 
l Rem: För att använda remmen dra remmen genom de övre fästena och spänn 

remmen på baksidan av trädet.
l Rep eller wire: Spänn repet runt kamerakroppens försänkning och spänn på 

baksidan av trädet. 
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AppendixⅠ: Teknisk Specifikation

Typ Genzo SG-550VX
Bild Sensor 5Mega Pixels färg CMOS

Max Pixel Storlek 2560x1920
Lins F=3.1; FOV=55°; Auto IR-Cut-Remove (at night)

IR-Blixt 12m

Display Skärm 25x35mm (1.7")
Minne SD-Kort från 8MB to 2GB

Bild Storlek 5MP = 2560x1920; 3MP = 2048x1536
Video Storlek 640x480: 16fps; 320x240: 20fps

Rörelse Sensor PIR med 3 känsligheter: Hög/Normal/Låg
Reaktionstid 1 sekund

Kamera Intervalls 0 sekunder. - 60min. inställningsbar
Video längd 1-60 sekunder. inställningsbar
Strömkälla 8xAA rekommenderas, 4xAA i nödfall

Stand-by strömt < 0.3mA(<7mAh/dag)
Strömförbrukning 150mA (+450mA när IR-LED används)
Användartillbehör Fjärkontroll med LCD display

Anslutningar TV ut (NTSC); USB; SD korthållare; 6V DC extern
Upphängning Rem; Rep upptill Φ10mm
Temperaturer -20 till 60°C 
Luftfuktighet 5% - 95%
Int. godkända FCC CE, RoHS, IP54
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Appendix Ⅱ: Detta ingår

Appendix III: Snabbguide

1. För att programmera, installera batterierna och SD-kortet, anslut fjärrkontrollen till 

kameran och slå på strömbrytaren.

2. Tryck ner menu knappen en gång för att komma in i programmeringsläget, använd 

sedan upp knappen för att välja bland menyerna som beskrivs i manualen.

på l3. Tryck ner OK knappen en gång när programmeringen är klar. Inställningarna 

visas cd skärmen på fjärrkontrollen.

4. Stäng av kameran och ta bort fjärrkontrollen.

5. Rigga upp kameran och slå på strömmen, och vänta på att kameran skall ta bilder 

eller video.

6. För att titta på bilderna, stäng av strömmen till kameran och anslut fjärrkontrollen. 

Slå på strömmen. På displayen visar den inställningarna och hur många bilder som 

tagits.

7. Tryck en gång på OK knappen, använd sedan upp och ner knapparna för att bläddra 

bland bilderna.

8. För att radera bilden man tittar på, tryck ner menu knappen en gång. Kommer upp 

på skärmen ”Delete One Image”, tryck ner OK knappen så raderas den bild du precis 

sett.

9. För att radera samtliga bilder, tryck ner höger knappen och det kommer upp ”Delete 

all image”, tryck ner OK knappen, så raderas samtliga bilder.

10. Tryck ner höger knapp för att lämna bildvisningen. För att komma till 

programmerings menyerna tryck ner OK knappen två gånger, eller tryck in 

strömbrytaren för att stänga av kameran.

11. Lcd skärmen på fjärrkontrollen kan inte spela upp video, men den visar första 

bildrutan av inspelningen, så att man kan se vad som orsakade inspelningen.

Del antal
Digital kamera En
Fjärrkontroll En
TV ut kabel En
USB kabel En

Rem En
Manual En


