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BATTERI – VARNINGSINFORMATION

Använd endast märkesbatterier av hög kvalitet. Förväxla inte polerna när du sätter
i batterierna (+/-) Sätt inte i batterier av olika typ och byt alltid ut alla batterierna
samtidigt. Blanda inte använda batterier med nya. Ta ut batterierna om du inte använder enheten under en längre tid. Kasta inte batterierna i elden, kortslut dem
inte och ta inte isär dem. Ladda aldrig vanliga batterier – explosionsrisk! Ta genast
ut tomma batterier ur enheten för att undvika att batterisyra rinner ut. Ta genast ut
läckande batterier ur enheten. Rengör kontakterna innan du sätter i nya batterier.
Risk för frätskador pga. batterisyra! Om du kommer i kontakt med batterisyra ska
du genast skölja de berörda ställena med rikligt med rent vatten och omgående
kontakta läkare. Det kan vara livsfarligt att svälja batterier. Förvara batterier utom
räckhåll för barn och husdjur. Batterier får inte kastas i hushållsavfallet (se även kapitlet "Avfallshantering av batterier").

TACK för att du har valt en kvalitetsprodukt från DÖRR.
Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinformationen innan du
använder produkten för första gången.
Förvara bruksanvisningen tillsammans med enheten för senare användning. Om
andra personer använder denna enhet ska de få tillgång till denna bruksanvisning.
Om du säljer enheten ska denna bruksanvisning följa med till den nya ägaren.
DÖRR ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller på
grund av att bruksanvisningen och säkerhetsinformationen inte har följts.

03 | DATASKYDDSBESTÄMMELSER
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I alla länder/delstater gäller lagstadgade dataskyddsbestämmelser. Eftersom dessa
bestämmelser kan vara olika i olika länder eller delstater rekommenderar vi att du
informerar dig om vad som gäller hos ansvariga myndigheter och dataskyddsansvariga! Följande gäller alltid:

SÄKERHETSINFORMATION

Kameran har ett väderbeständigt skyddshölje enligt skyddsklass IP66 (skyddad
mot damm och vattenstrålar) och lämpar sig därför för användning utomhus.
Skydda ändå kameran mot extrema väderförhållanden och direkt solljus.
Obs! Använd endast nya Mignon AA LR6 1,5 V alkaliska manganbatterier eller
laddningsbara NiMH-batterier av samma typ och från samma tillverkare. Blanda
aldrig alkaliska manganbatterier med NiMH-batterier! Förväxla inte polerna! Ta ut
batterierna om kameran inte används under en längre tid.
Se till att du inte tappar kameran på hårda ytor. Använd inte kameran om du har
tappat den. Låt i så fall en behörig elektriker kontrollera kameran innan du sätter
på den igen.
Försök inte ta isär eller reparera kameran själv om den är defekt eller skadad. Det
finns risk för elektrisk stöt! Kontakta din fackhandlare.
Garantin upphör att gälla om du öppnar kamerahöljet (gäller inte locket till höljet
och batterifacket). Endast fackpersonal från DÖRR GmbH får öppna höljet.
Människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar ska instrueras och
övervakas vid användning av kameran.
Personer med pacemaker, defibrillator eller andra elektriska implantat ska hålla
ett avstånd på minst 30 cm till enheten, eftersom den alstrar magnetfält.
Använd inte kameran nära enheter som alstrar kraftiga elektromagnetiska fält.
LED-lampor kan endast bytas av fackpersonal från DÖRR GmbH.
Rör inte vid kameralinsen med fingrarna.
Skydda kameran mot kraftig smuts. Rengör inte kameran med bensin eller starka
rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du rengör kamerans yttre delar och
linsen med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. Ta ut batterierna före rengöringen.
Förvara kameran på ett dammfritt, torrt och svalt ställe när den inte används.
Enheten är ingen leksak. Håll enheten, tillbehörsdelar och förpackningsmaterial
utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävning.
Avfallshantera kameran enligt direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall
(WEEE) om den är defekt eller om den inte ska användas mer. Om du har frågor
kan du kontakta de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshantering.

•
•
•
•

•

Övervaka inte offentliga platser som gångvägar, gator, parkeringsplatser etc.
Övervaka aldrig personal på arbetsplatsen.
Bryt aldrig mot "personlighetsskyddet" eller "rätten till den egna bilden".
Publicera inte bilder på personer som inte har gett sitt uttryckliga medgivande till
detta. Publicera inte bilder med registreringsnummer som kan identifieras.
Informera om foto- och videoövervakningen med en skylt och informera i förekommande fall grannar och besökare.

04 | MOBILTELEFONKOSTNADER SOM UPPKOMMER
		 PÅ GRUND AV SÄNDNING AV BILDER
Datautbytet via en mobil förbindelse är alltid förknippat med kostnader. Dessa
kostnader kan variera beroende på taxa och operatör, och de täcks inte av köpet
av denna kamera. Information om kostnaderna kan du få från din mobiloperatör.
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05 | PRODUKTBESKRIVNING

08.1 MONTERA ANTENNERNA

DÖRR SnapShot CLOUD 4G är särskilt konstruerad för kraven vid övervakning och
kan användas flexibelt både på dagen och natten. Via den snabba 4G LTE-anslutningen sparas tagna bilder i molnet och kan på så sätt hämtas via DÖRR-appen eller vår hemsida över hela världen. Snapshot Cloud 4G reagerar extremt snabbt med
en utlösningstid på 0,4 sekunder och registrerar varje detalj med en upplösning
på 12 megapixlar. Med 57 osynliga Black Vision-LED-lampor kan diskret övervakning ske. Blixtens räckvidd är ca 20 meter vid en bildvinkel på ca 50°.

Ta bort skydden från antennanslutningarna (01) och skruva på de båda antennerna
som följer med leveransen.

08.2 SÄTTA I BATTERIERNA
Öppna kameran med spännlåset på sidan (08). Kontrollera att skjutreglaget (13)
står i läget OFF (Av).
Sätt i 12 st. AA-batterier 1,5 V eller NiMH-batterier (valfritt) i batterifacket (21).
Se till att inte förväxla polerna (+/-).

06 | EGENSKAPER
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OBS! Använd endast nya Mignon AA LR6 1,5 V alkaliska manganbatterier eller laddningsbara NiMH-batterier AA av samma typ och från samma tillverkare.
Blanda aldrig alkaliska manganbatterier med NiMH-batterier! Förväxla inte polerna! Ta ut batterierna om kameran inte används under en längre tid.

Bild- eller videoupptagningar, seriebildfunktion
Reaktionstid endast ca 0,4 s
Upplösning 12 MP, 8 MP (sensor 5 MP)
Stöder SD/SDHC-minneskort från 4 GB till max. 32 GB (SD-kort ingår inte)
TFT-färgdisplay på 2 tum/5 cm
Flerspråkig menynavigering
Väderbeständigt hölje enligt skyddsklass IP66

OBSERVERA
Om du använder kameran med NiMH-batterier ska du
välja Laddningsbart batteri i fliken "Other" i menyalternativet "Battery Type"
(Batterityp) för att säkerställa exakt visning av batteristatusen, se kapitel 16.4.

08.3 ALTERNATIVA STRÖMFÖRSÖRJNINGAR

07 | BESKRIVNING AV DELARNA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Antenner/antennanslutningar
27 infraröda LED-lampor
Rörelsedetektor (PIR-sensor)
Mikrofon
Kameralins
30 infraröda LED-lampor
LED-indikering/ljussensor
Spännlås
Ögla för bygellås (lås är tillval)
Kortplats för mini-SIM
LCD-kameradisplay
Menyknapp MENU
Skjutreglage ON (På)/setup/OFF (Av)
Högtalare
OK-knapp
Navigationsknappar och (även uppspelningsknapp
Navigationsknappar och
SD-kortplats
Mini-USB-port
Anslutning externt batteri
Batterifack
¼" anslutningsgänga
Genomföring kabellås (lås är tillval)
Öglor för monteringsrem
Mikro-SIM- + nano-SIM-adapter
USB-datakabel
Fästrem

Använd DÖRR solcellspanel med integrerat litiumjonbatteri 1500 mAh för en längre och hållbar drifttid:
Artikelnr 204442
DÖRR solcellspanel SP-1500 12 V
För övervakning inomhus med strömförsörjning kan kameran drivas via nätdelen:
Artikelnr 204441
DÖRR nätdel 12 V, 2 A för SnapShot Cloud 4G
Alternativt kan kameran drivas med ett externt 12 V-batteri tillsammans med vår
DÖRR batterikabel:
Artikelnr 204347
Blybatteri 12 V/12 Ah för SnapShot 4G
Artikelnr 204363
DÖRR batterikabel 2 m för SnapShot-kameror med
flatstiftskontakt Faston F1 nr 187/4,75 mm

Solcellspanelen, nätdelen och det externa batteriet ansluts till kameran via DC 12 Vanslutningen (20). Om AA-batterier har satts i behöver de inte tas ut vid anslutning
av en extern strömförsörjning. Kameran använder automatiskt de isatta batterierna
så snart den externa strömförsörjningen kopplas bort igen.

)

08.4 SÄTTA I SD/SDHC-MINNESKORT
Skjut in ett SD/SDHC-minneskort (tillval) med sidan med text uppåt i SD-kortplatsen (18) tills det snäpper fast helt. Se till att SD-kortet är formaterat och upplåst.
Kameran stöder SD/SDHC-kort på mellan 4 GB och 32 GB. Läs kapitel 16.6 för att
formatera SD-kortet med övervakningskameran.

Adapter
micro
SD

08 | FÖRSTA IDRIFTTAGANDET
Ta bort skyddsfolien från LCD-kameradisplayen (11).

micro
SD

OBS! Vid åtgärderna nedan måste kameran vara avstängd (skjutreglaget 13 = läge OFF). Annars kan kameran
skadas!
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10 | INDIKERINGAR PÅ KAMERADISPLAYEN

08.5 FRIGÖRA/LÅSA UPP SD-KORTET

Kameraläge

Kameraläge

Bildstorlek

Bild(er) per
utlösning

12M

1P

Bildstorlek

Videoupplösning

08.6 SÄTTA I SIM-KORTET

Signalstyrka

SD-kortets
återstående lagringskapacitet

Batteristatus

0000/0000

OBS! Kameran ställer i regel in datum och klockslag via nätet. För att säkerställa att kameran fungerar felfritt är det dock nödvändigt att kontrollera
datum och tid och ställa in UTC-tidsförskjutningen:
Ställ in kameran på SETUP med skjutreglaget (13). Vänta tills nätsökningen har slutförts.

TIPS
För att säkerställa felfri överföring av mobildata rekommenderar vi
att du använder SIM-kortet simHERO, som är oberoende av nät, med de förmånliga DÖRR-avgifterna (artikelnr 204445).

Håll in navigationsknappen
displayen.

tills datum, klockslag och telefonoperatör visas på

Om datumet visas korrekt på displayen anger du aktuell UTC-tid för din region i
undermenyn "Auto":

Så snart ett SIM-kort har satts i och kameran sätts på eller ställs in på SETUP kopplar
kameran upp sig mot mobilnätet eller söker ett nät. Detta kan ta upp till ca 1 minut.
Under denna tid kan inga inställningar göras på kameran. När anslutningen har
upprättats visas indikeringen för signalstyrkan upptill på LCD-displayen (11).

Tryck på menyknappen MENU (12). Med navigationsknappen (17) bläddrar du till
kamerafliken "Other". Tryck på OK-knappen (15) för att öppna undermenyn. Bläddra till undermenyn "Date/Time" (Datum/tid) med navigationsknappen (16). När
du trycker på OK-knappen (15) öppnas undermenyn "Auto". Ställ in UTC-tiden korrekt i formatet +/- HH:MM.

09 | ANVÄNDNING AV MANÖVERKNAPPARNA

Exempel för Tyskland:
Vintertid UTC +01 : 00
Sommartid UTC +02 : 00

Med skjutreglaget (13) sätter du på kameran (läge ON) och stänger av den (läge
OFF) eller ställer in den på SETUP. I SETUP-läget trycker du på menyknappen MENU
(12) för att öppna kameramenyn.

PIR
Inställningar
(se kapitel 16.2)

0000/0000

11.1 STÄLLA IN DATUM/TID

Kameran behöver uppgifter om telefonoperatören för överföring av mobildata.
Kameran tar i regel emot dessa data automatiskt. I vissa fall måste dessa data dock
anges manuellt i kamerans meny. Se kapitel 16.3. för att ange dessa data.

Cam
Inställningar
(se kapitel 16.1)

Batteristatus

11 | FÖRSTA INSTALLATIONEN/ANSLUTA KAMERAN
		TILL DÖRR-APPEN

Du måste låsa upp SIM-kortet före användning (ingen fråga om PIN-kod) (antingen direkt vid köpet i telefonbutiken eller med hjälp av en mobiltelefon).
Förvissa dig om att SIM-kortet är aktiverat för överföring av mobildata och i förekommande fall har tillräcklig kredit.

och

SD-kortets
återstående
lagringskapacitet

12M

För att du ska kunna använda sändfunktionerna måste ett SIM-kort (tillval) vara
isatt i SIM-kortplatsen. Observera symbolen över SIM-kortplatsen (10) för att sätta
i SIM-kortet korrekt. Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen (10) så att det snäpper
fast helt.
SIM-kortplatsen är avsedd för kortformatet mini-SIM. Mikro-SIM-kort och nanoSIM-kort kan endast användas med de medföljande adaptrarna (25).

Välj kameraflik med navigationsknapparna

Signalstyrka

Om datumet inte visas korrekt anger du datum och tid i undermenyn "Manual" (Manuellt) i formatet: DD/MM/ÅÅÅÅ HH:MM:SS

(17):

4G
Inställningar
(se kapitel 16.3)

Stäng av kameran med skjutreglaget (13) = läge OFF.

Other
Inställningar
(se kapitel 16.4)

11.2 ERERA QR-KOD I KAMERAN

Den valda kamerafliken är markerad med rött och har vit bakgrund. Tryck på OKknappen (15) för att öppna den valda kamerafliken.

Ställ in kameran på SETUP med skjutreglaget (13). Tryck på menyknappen MENU
(12).
Bläddra till kamerafliken "Other" med navigationsknappen (17) och tryck på OKknappen (15) för att öppna undermenyn. Bläddra till undermenyn "QR-Code" med
navigationsknappen (16). När du trycker på OK-knappen (15) genereras en QRkod som visas på kameradisplayen (11).

Välj den undermeny som du vill ändra med navigationsknapparna och . Den
valda undermenyn är markerad med rött. Tryck på OK-knappen (15) för att öppna
undermenyn.
Gör ändringar och inställningar med navigationsknapparna (16) och (17).
Ändringen/inställningen sparas när du trycker på OK-knappen (15). Med menyknappen MENU (12) kommer du tillbaka till översikten eller startskärmen/realtidsbilden.
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11.3 HÄMTA DÖRR-APPEN
För att installera DÖRR-appen skannar du motsvarande QR-kod för Android eller IOS invändigt på den färgade förpackningen med din mobiltelefon eller laddar ned appen
direkt i Play Store för Android eller i APP Store för iOS.

11.4 REGISTRERING I DÖRR-APPEN OCH ANSLUTA KAMERAN
Registrera dig med din e-postadress och ett lösenord. Du får ett e-postmeddelande från DÖRR till den angivna e-postadressen. Följ länken i detta e-postmeddelande för att
slutföra registreringen. Logga in med inloggningsuppgifterna från registreringen.

Tryck på

Tryck på

Tryck på

Add camera (Lägg till kamera)

QR-skannern öppnas. Skanna QR-koden på kameradisplayen (11) med din mobiltelefon.
Du kan även ange serienumret manuellt. Serienumret hittar du på vänster sida invändigt i kamerahöljet eller på den färgade förpackningen..
Ställ nu in kameran på läge ON = På med skjutreglaget (13) och stäng kamerahöljet med spännlåset (08).

Ange nu följande uppgifter i tur och ordning i APPEN:
Serial number of camera (Serienummer)
Anges automatiskt när QR-koden skannas.

Kameran ansluts till appen och installeras online – detta
kan ta några minuter.

Phone number of SIM card (Telefonnummer)
Ange det isatta SIM-kortets telefonnummer med prefix.

OBS! Se till att kameran är påslagen och att SIMkortet är korrekt isatt.

Origin country of SIM card
(SIM-kortets ursprungsland)
Anges automatiskt genom prefixet.

När den första installationen är slutförd kan du göra följande inställningar i appen (förinställningar markerade
med grönt):

Camera name Cam ID (Namn för kameran)
Ange ett namn för kameran.
Tryck på Confirm (Bekräfta)

07

11.5 INSTÄLLNINGAR I APPEN

Camera (Kamera)
Välj kameraläget:

Camera mode (Kameraläge)

Photo (Bild)

Kameran tar bilder enligt inställningarna för bildstorlek + seriebild

Photo and Video
(Bild och video)

Kameran tar först en bild(er) och därefter en video enligt inställningarna för bildstorlek +
seriebild + videostorlek + videolängd. Observera att videon inte skickas. Videon sparas på
SD-kortet. Om en video har spelats in finns det en ny bild i app-menyn Bilder.

ON (På)

Om SD-kortet är fullt skriver kameran över de äldsta inspelningarna.

OFF (Av)

Om SD-kortet är fullt slutar kameran att spela in tills SD-kortet byts ut eller formateras.

SD-card overwrite (Skriva över SD)

Origin country of SIM card (SIM-kortets ursprungsland)
Phone number of SIM card (SIM-kortets telefonnummer)
Camera Name (Kameranamn)

(enligt din registrering)
(enligt din registrering)
(enligt din registrering)
Photo (Bild)

Välj önskad bildupplösning:
Image size (Bildstorlek)

Multi shot (Seriebild)

12M
8M
5M
1 Pic
2 Pics
3 Pics
4 Pics
5 Pics

12 MP (4032x3024)
8 MP (3264x2448)
5 MP (2560x1920)
Välj antal bilder som ska tas per rörelse/utlösning.
En serie på 1 till 5 bilder kan tas.

llning från 00:00:05 till 23:59:59
Ställ in ett fast tidsintervall med vilket kameran tar en bild/video oberoende av rörelsedetektorn.
Exempel med inställningen 01:00:00:
Kameran tar en bild/video en gång i timmen, oavsett om det förekommer en rörelse eller inte. Om PIR-sensorn är aktiverad utlöser kameran dessutom vid rörelse. Om du stänger
av PIR-sensorn tar kameran bara bilder/videor med det inställda tidsintervallet.

ON (På)
Time lapse (Intervallfoto)

Om tidsintervallet är avaktiverat utlöser kameran endast vid rörelse och temperaturskillnader enligt inställningen fördröjning.

OFF (Av)
llning från 00:00:03 till 23:59:59

Ställ in hur lång tid som rörelsedetektorn ska pausa efter en utlösning. Denna inställning
förhindrar att kameran tar för många bilder/videor.
ON (På)

Exempel med inställningen: 00:01:00:
Efter en utlösning väntar kameran 1 minut innan ytterligare en bild/video tas vid
rörelse.

OFF (Av)

Kameran löser ut enligt dina inställningar för tidsintervall.

Delay (Fördröjning)

FLASH LED SETTINGS (BLIXTINSTÄLLNINGAR)
Ställ in önskad räckvidd för blixten:
Flash LED

All – max. flash (Maximal blixt)
Part – min. flash (Minimal blixt)

Alla 57 IR-LED-lampor är aktiva i mörk omgivning (Räckvidd upp till 20 m)
Endast de övre 27 IR-LED-lamporna är aktiva (Räckvidd upp till 8 m)

Max. Range (Max. kvalitet)
Balanced (Balanserad)

Längre exponeringstid med utökad IR-blixträckvidd för bättre sikt i mörker.
Intelligent automatiknattläge
Kortare exponeringstid med mindre IR-blixträckvidd, minimerad rörelseoskärpa för
högre bildkvalitet.

Välj önskad kvalitet på nattbilderna:
Night mode (Nattläge)

Min. Blur (Min. kvalitet)
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PIR MOTION DETECTOR (RÖRELSEDETEKTOR PIR)

PIR switch On/Off
(Rörelsedetektor)

ON (På)

Den Passiva Infraröda sensorn (PIR) löser ut när rörelse och olika temperaturer
registreras i avkänningsområdet.

OFF (Av)

OBS! Kameran tar inga bilder/videor! Aktivera tidsintervallet för att få
bilder/inspelningar!

Ställ in rörelsedetektorns känslighet:
(Rekommenderas): Kameran registrerar minimal rörelse och minimala temperaturförändringar. Maximalt avkänningsområde.
Om kameran löser ut för ofta på grund av miljöpåverkan (t.ex. nedfallande grenar, starkt
solljus etc.) (mindre avkänningsområde).

High (Hög)
Sensitivity (Känslighet)

Middle (Mellan)
Low (Låg)

VIDEO SETTINGSSETTINGS (VIDEOINSTÄLLNINGAR) (endast indikering med kameraläge: bild och video)
Video size (Videostorlek)
Video length (Videolängd)

FHD-1080P
HD-720P
WVGA
05 - 59

FHD 1080P (1920x1080)
HD720P (1280x720)
WVGA (848x480)
Ställ in önskad videolängd på 05–59 sekunder.
TIMER (TIDSFÖNSTER)

Ställ in en fast tidsram då kameran är aktiv. Utanför denna tidsram tas inga bilder/videor eller registreras inga rörelser.

Timer 1 (Tidsfönster 1)

Timer 2 (Tidsfönster 2)

ON (På)

Exempel med inställningen: 14:00 – 17:00:
ameran är endast aktiv mellan kl. 14.00 och 17.00.

HH : MM
HH : MM

Ange starttid (24-timmarsformat)
Ange slutttid (24-timmarsformat)

OFF (Av)

Kameran är aktiv 24 timmar

ON (På)

Ange en andra tidsram, då kameran är aktiv (se tidsfönster 1).

HH : MM
HH : MM

Ange starttid (24-timmarsformat)
Ange slutttid (24-timmarsformat)

OFF (Av)

Kameran är aktiv 24 timmar resp. enligt tidsfönster 1.
CONFIRM SETTINGS (VERKSTÄLLA INSTÄLLNINGAR)

OBSERVERA
Inställningar som görs vid den första installationen av kameran verkställs direkt av kameran.
Inställningar som anpassas under löpande drift behandlar kameran med en tidsförskjutning på upp till 24 timmar.
App-inställningar har prioritet och skriver över inställningar som har gjorts direkt i kameran. Ändra därför alltid kamerainställningarna via appen eller webbgränssnittet.
Kameran är nu redo att användas i enlighet med inställningarna. I appmenyn "Images" visas bilder som har tagits.
Information om inriktning och montering av kameran, se kapitel 17.

12 | FUNKTIONER I APPEN
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Menu (Meny)
Images (Bilder)
Översikt över tagna bilder.
Sök bilder med hjälp av filterfunktionerna.
Markera bild som favorit/spara/dela/ta bort bild
Tryck på önskad bild.
För att markera bilden som favorit: Tryck på (tryck en gång till för att välja bort
För att spara bilden lokalt eller t.ex. dela den via WhatsApp eller e-post: Tryck på
Tryck på Delete för att ta bort bilden.

Favourites (Favoriter)
Cameras(Kameror)

).
.

Översikt över bilder som har markerats som favoriter.
Sök bilder med hjälp av filterfunktionerna.
Översikt över dina registrerade kameror
För information och inställningar trycker du på den aktuella kameran:
Visning av den installerade firmware-versionen. För uppdatering av firmware trycker du på och följer anvisningarna i appen.

Firmware
Information

Battery (Batteri)
Next synchronisation
(Nästa synkronisering)
Synkroniserad
Camera Settings
Settings (Inställningar) (Kamerainställningar)
Push

Visning av batteristatus
Visning av datum och tid för nästa synkronisering
synkroniserad
> Du kommer till kamerainställningarna (se kapitel 11.5).
Tillåt pushnotiser
> Dela bilder från den valda kameran med vänner och kollegor i DÖRRAPPEN (registrering krävs).
Tryck på + och ange e-postadressen.
Tryck på Invite (Inbjudan).
Din vän får en inbjudan om registrering via e-post. När registreringen är
slutförd kan din vän titta på bilderna från den godkända kameran.

Friends (Vänner)

Share (Dela)

Tryck på e-postadressen och på Delete (Radera) för att avsluta delningen
av bilderna.
> Skicka bilder från den valda kameran till vänner och kollegor via e-post
(ingen registrering behövs).
Tryck på + och ange kontaktuppgifterna. Tryck på
för att importera en
e-postadress från dina kontakter.

E-Mail (E-Post)

Tryck på e-postadressen och på Delete (Radera) för att avsluta sändningen.
User (Användare)
My account (Mitt konto)

Overview subscriptions
(Översikt över
abonnemang)

Översikt över/ändring av dina användaruppgifter
Översikt över dina bokade abonnemang för bilder, kvalitet och lagringsutrymme.
OBSERVERA: Inga abonnemang kan tecknas i appen. Logga in på vår hemsida för mer lagringsutrymme och full HD-kvalitet: camera.doerr-outdoor.de

Legal notice (Impressum)
Privacy policy (Dataskydd)
Webshop

Besök vår webbshop för ett stort urval av viltkameratillbehör och ta reda på mer om vårt stora jakt- och
outdoor-sortiment! www.doerr-outdoor.de/en-us/

Logout (Logga ut)

10

13 | DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G WEBBSIDA
Du kan även registrera dig och logga in med PC/laptop/surfplatta via vår webbplats: camera.doerr-outdoor.de
Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome

. Alla funktioner enligt beskrivningen i appen ovan.

14 | ABONNEMANG FÖR MER LAGRINGSUTRYMME OCH FULL HD-KVALITET
Per registrerad kamera har du ett grundlagringsutrymme för 1 000 bilder i standardkvalitet samt 200 favoritbilder.
Under
TIPS

My account (Mitt konto) kan du abonnera på mer lagringsutrymme och bilder i FULL HD-kvalitet.
Om ett abonnemang avslutas kan detta tillämpas på alla dina registrerade kameror!

Abonnemangen kan sägas upp månadsvis.
OBS! Abonnemang kan endast bokas via hemsidan: camera.doerr-outdoor.de

15 | TA BORT/REGISTRERA EN KAMERA PÅ NYTT/STÖLD
15.1 TA BORT/REGISTRERA EN KAMERA PÅ NYTT
Om du t.ex. vill sälja kameran ska du göra följande:
Cameras (Kameror) → Tryck på kameran som ska tas bort

→ Delete camera (Ta bort kameran)

1.

Ta bort kameran i appen:

2.

Återställ kameran till fabriksinställningarna (se kapitel 16.4). Nu kan kameran registreras på nytt i DÖRR-appen av dig eller den nya ägaren.

15.2 I HÄNDELSE AV STÖLD
Om kameran skulle bli stulen ska du INTE ta bort den från appen. Endast på detta sätt säkerställs att tjuven inte kan registrera kameran. Kontakta vår serviceavdelning för
mer support.
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16 | KAMERAFUNKTIONER (ANVÄNDNING OFFLINE UTAN SIM-KORT)
Om du vill använda kameran utan SIM-kort gör du alla inställningar direkt i kameran. Bilder och videor sparas på SD-kortet.

16.1 KAMERAFLIKEN CAM
(Förinställningar är markerade med grönt)
Ge kameran ett namn med upp till 12 siffror och/eller bokstäver (1–9; A–Z).
Cam ID (Kameranamn)

ON (På) 000000000000

Kameranamnet visas på alla bilder, vilket rekommenderas om flera kameror används.

OFF (Av)

(utan kameranamn)

Photo (Bild)

Kameran tar bilder enligt inställningarna för bildstorlek + seriebild.

Pic + Video (Bild + Video)

Kameran tar först en bild(er) och därefter en video enligt inställningarna för bildstorlek +
seriebild + videostorlek + videolängd.

All (Maximal blixt)
Part (Minimal blixt)

Alla 57 IR-LED-lampor är aktiva i mörk omgivning (Räckvidd upp till 20 m)
Endast de övre 27 IR-LED-lamporna är aktiva (Räckvidd upp till 8 m)

12 M
8M
5M

12 MP (4032x3024)
8 MP (3264x2448)
5 MP (2560x1920)

Max. Range (Max. kvalitet)
Balanced (Balanserad)

Längre exponeringstid med utökad IR-blixträckvidd för bättre sikt i mörker.
Intelligent automatiknattläge
Kortare exponeringstid med mindre IR-blixträckvidd, minimerad rörelseoskärpa
för högre bildkvalitet.

Välj kameraläget:
Cam Mode
(Kameraläge)
Ställ in önskad räckvidd för blixten:
Flash LED (Blixt)
Välj önskad bildupplösning:
Image Size (Bildstorlek)
Välj önskad kvalitet på nattbilderna:
Night mode (Nattläge)

Min. Blur (Min. kvalitet)

Multi-Shot (Seriebild)

1P
2P
3P
4P
5P

Välj antal bilder som ska tas per rörelse/utlösning.
En serie på 1 till 5 bilder kan tas.

FHD-1080P
HD-720P
WVGA
05 - 59

FHD 1080P (1920x1080)
HD720P (1280x720)
WVGA (848x480)
Välj önskad videolängd mellan 5 och 59 sekunder.

Välj önskad videoupplösning:
Video Size (Videostorlek)
Video Length (Videolängd)
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16.2 KAMERAFLIKEN PIR
(Förinställningar är markerade med grönt)
Aktivera eller avaktivera rörelsedetektorn:
PIR Switch
(Rörelsedetektor)

OFF (Av)

OBS!
Kameran tar inga bilder/videor! Aktivera tidsintervallet för att få bilder/inspelningar!

ON (På)

Den Passiva Infraröda sensorn (PIR) löser ut när rörelse och temperaturförändringar registreras i avkänningsområdet.

Ställ in rörelsedetektorns känslighet:
High (Hög)
Sensitivity
(Känslighet)

Middle (Mellan)
Low (Låg)
OFF (Av)

Delay
(Fördröjning)

ON (På)
00:00:03 – 23:59:59

OFF (Av)
Time Lapse
(Intervallfoto)

ON (På)
00:00:05 – 23:59:59
OFF (Av)

Timer 1
(Tidsfönster 1)

Timer 2
(Tidsfönster 2

ON (På)
00:00 – 00:00

(Rekommenderas): Kameran registrerar minimal rörelse och minimala temperaturförändringar.
Maximalt avkänningsområde.
Om kameran löser ut för ofta på grund av miljöpåverkan (t.ex. nedfallande grenar, starkt solljus
etc.) (mindre avkänningsområde).

Välj "PÅ" och ställ in hur lång tid som rörelsedetektorn ska pausa efter en utlösning.
Denna inställning förhindrar att kameran tar för många bilder/videor.
Exempel med inställningen 00:01:00:
Efter en utlösning väntar kameran 1 minut innan ytterligare en bild/video tas vid rörelse.

Välj "PÅ" och ställ in ett fast tidsintervall med vilket kameran tar en bild/video oberoende av
rörelsedetektorn.
Exempel med inställningen 01:00:00:
Kameran tar en bild/video en gång i timmen, oavsett om det förekommer en rörelse eller
inte. Om PIR-sensorn är aktiverad utlöser kameran dessutom vid rörelse.
Om du stänger av PIR-sensorn tar kameran bara bilder/videor med det inställda tidsintervallet.
Välj "PÅ" och ställ in en fast tidsram då kameran är aktiv.
Utanför denna tidsram tas inga bilder/videor eller registreras inga rörelser.
Exempel med inställningen 14:00 – 17:00: Kameran är endast aktiv mellan kl. 14.00 och 17.00.
Om du i detta menyalternativ väljer funktionen "Av" är kameran aktiv i 24 timmar.

OFF (Av)
ON (På)
00:00 – 00:00

Ange en andra tidsram, då kameran är aktiv (se tidsfönster 1).
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16.3 KAMERAFLIKEN 4G
(Förinställningar är markerade med grönt)
Auto (Automatisk)
APN:
Ange SIM-kortets APN (Access Point Name = åtkomstpunkt)
SIM Auto Match
(Automatisk SIM-inställning)
Manuell
Användarnamn: Ange användarnamnet för APN
Lösenord:
Ange lösenordet för APN
OBSERVERA Uppgifter som APN, användarnamn och lösenord kan du få från din telefonoperatör.
			
Dessa uppgifter anger du på följande sätt:
			
Tryck på menyknappen MENU (12) för att växla mellan siffror, stora och små bokstäver samt specialtecken. Använd navigationsknapparna (16 + 17) för att välja ett tecken
(= markerat med rött). Bekräfta tecknet genom att trycka på OK-knappen (15). Välj tecken < (markerat med rött) och bekräfta med OK-knappen (15) för att ta bort det sista
tecknet. När du har angett korrekt och fullständigt väljer du tecknet ^ (markerat med rött) och sparar med OK-knappen (15).
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16.4 KAMERAFLIKEN OTHER
(Default value is marked in green)

Language
(Språk)

German (Tyska)
English (Engelska)
French (Franska)
Italian (Italienska)
Russian (Ryska)
Polish (Polska)
Hungarian (Ungerska)
Czech (Tjeckiska)

Välj önskat språk för menynavigeringen.

Ställ in datum och tid. Observera Ange alltid datum/tid i offline-läget för att undvika funktionsfel.

Date/Time
(Datum/tid)

Auto(Automatisk)
Time Zone (Tidszon)
UTC +/- 00:00
Manual (Manuell)
Date (Datum) 00/00/0000
Time (Tid) 00:00:00

Inte tillgängligt i offline-läget. Ställ in manuellt.

Ställ in datum och tid manuellt.

Välj önskat datumformat:
Date Type
(Datumformat)
Battery Type (Batterityp)
Frequency (Frekvens)
SD Cycle
(Skriva över SD)

Password
(Lösenord)

Reset ?
(Kamera återställa ?)
Firmware Update
(Uppdatering av firmware)
QR-Code (QR-kod)
About (Kamera Information)

YY/MM/TT-(CN)
MM/TT/YY-(US)
TT/MM/YY(-EU)
Alkaline Batteri
Ni-MH Laddningsbart batteri
50 Hz
60 Hz

År/månad/dag exempel: 20/12/31
Månad/dag/år exempel: 12/31/20
Dag/månad/år exempel: 31/12/20

OFF (Av)

Om SD-kortet är fullt slutar kameran att spela in tills SD-kortet byts ut eller formateras.

ON (På)

Om SD-kortet är fullt skriver kameran över de äldsta inspelningarna.

Välj om du har satt i alkaliska batterier eller NiMH-batterier.
Ställ in LCD-kameradisplayens (11) bildupprepningsfrekvens.

Kameran kan skyddas mot obehörig användning med ett lösenord. Om lösenordsfunktionen är aktiverad efterfrågas detta
lösenord omedelbart efter att kameran har satts på.
OBSERVERA Vi rekommenderar att du förvarar lösenordet på ett säkert ställe, eftersom kameran inte längre kan användas
om lösenordet tappas bort.
OFF (Av)
ON (På) 000000
No (Nej)
Yes (Ja)

Utan lösenordsskydd
Ange en 6-siffrig sifferkod.
Återställa kameran till fabriksinställningar – kontakta vår serviceavdelning.

Endast via DÖRR-appen eller inloggning: camera.doerr-outdoor.de
Kameran genererar QR-kod för DÖRR-appen
Visar kamerans programvaruversion och serienummer (IMEI). Inga inställningar kan göras här.
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16.5 TITTA PÅ BILDER OCH VIDEOR PÅ KAMERADISPLAYEN
Ställ skjutreglaget (13) i läget SETUP. Tryck på uppspelningsknappen

17.3 SKYDDA KAMERAN MOT STÖLD
För ett bygellås (finns att köpa i handeln) genom öglan (09) för att låsa kamerahöljet.

(16).

Med ett kabellås (finns som tillbehör), som förs genom genomföringen (23) på kamerans baksida, kan kameran skyddas ytterligare mot stöld.

På kameradisplayen (11) visas den senaste bilden/videon. Om det är en video visas
det nere till vänster på kameradisplayen
.Tryck på OK-knappen (15) för att spela
upp videon.
Du bläddrar bland bilder och videor med navigationsknapparna och
Tryck på uppspelningsknappe (16) för att återgå till startskärmen.

Artikelnr 204450
Artikelnr 204451

(17).

MASTERLOCK kabellås Python camouflage
MASTERLOCK kabellås Python svart

För maximal säkerhet rekommenderar vi vårt pulverbelagda DÖRR metallskyddshölje som skyddar mot stöld, vandalism och väderpåverkan.
16.6 TA BORT BILDER/VIDEOR OCH FORMATERA SD-KORTET
Artikelnr 204463
Tryck på menyknappen MENU (12) i översikten över bilder för att ta bort bilder/
videor eller formatera SD-kortet. Välj "Del" (Ta bort) och välj om du vill ta bort
enskilda eller alla bilder/videor.

DÖRR metallskyddshölje GH-4 för Snapshot Cloud 4G

VBesök vår webbshop för att se fler viltkameratillbehör och ta reda på mer om
vårt stora jakt- och outdoor-sortiment!
www.doerr-outdoor.de/en-us/

Välj "Format" (Formatera) för att formatera SD-kortet.
17.4 MONTERINGSANVISNINGAR

OBS! Alla bilder/videor på SD-kortet tas oåterkalleligt bort.
Tryck på menyknappen MENU (12) och därefter på uppspelningsknappen
att återgå till startskärmen.

Rörelsedetektor
Rörelsedetektorn reagerar bara under vissa förutsättningar och i ett visst område.
Registreringen av objekt beror i hög grad på omgivningens temperatur och andra
omständigheter, t.ex. växtlighet, reflekterande ytor etc. Vid optimala förhållanden,
perfekt inriktning och inställning av högsta känslighet kan kameran därför lösa ut
på ett avstånd av upp till 20 m. Men normalt bör man räkna med ett område på 15
m. Eventuellt krävs några försök för att hitta en bra position för kameran. Vid utlösningsförsök av personer ska du alltid tänka på att djur är betydligt mindre och därför
ofta kringgår utlösningsområdet.

(16) för

17 | RIKTA IN KAMERAN/TESTBILDER OCH MONTERING
17.1 RIKTA IN KAMERAN/TESTBILDER
Vi rekommenderar att kameran hängs upp på en höjd av 0,75 till 1,00 m. Kameralinsen (05) ska peka på den punkt där objektet som ska fotograferas förväntas.

Ljusförhållanden
Precis som vid vanlig fotografering bör direkt motljus undvikas. Välj kameraposition
så att ljuset inte kommer direkt framifrån eller kameran är i skuggan.

För att kontrollera om kameran är upphängd i rätt vinkel rekommenderas att du tar
en testbild. Ställ då skjutreglaget (13) i läget SETUP och håll kameran på ungefär
den höjd och med den vinkel du önskar.
Tryck på OK-knappen (15) för att ta testbilden. Tryck på uppspelningsknappen för
att titta på testbilden (16). Kameran bör vara riktad så att det förväntade föremålet
är mitt på bilden. Rikta vid behov in kameran på nytt och ta en ny testbild.

Väderskydd
Även om kameran är väderbeständig och lämplig för utomhusbruk (skyddad mot
damm och vattenstrålar enligt skyddsklass IP66) rekommenderar vi att du hänger
upp kameran på en skyddad plats och helst inte mot vädersidan. Varken kraftigt
regn eller ständigt solljus är bra för kameran. Efter en längre fuktig period, t.ex. efter
dimma, rekommenderar vi att kameran förvaras ett par dagar i ett torrt utrymme.

17.2 MONTERA KAMERAN

17.5 SÄTTA PÅ KAMERAN

För den medföljande fästremmen (27) genom öglorna (24) på kamerans baksida
och sätt fast kameran på ett träd, en stolpe eller ett annat lämpligt föremål.

Ställ skjutreglaget (13) på läge ON och stäng kamerahöljet för att ta kameran i drift.
Efter ca 10 sekunder är kameran aktiv och den tar bilder/spelar in enligt dina inställningar.

Våra tillbehör som kan väljas till, t.ex. det patenterade DÖRR-fästsystemet, gör det
möjligt att snabbt och enkelt montera kameran på träd, väggar m.m. Kameran hakar
fast i fästsystemet, hålls säkert på plats och kan snabbt tas bort igen om du byter
plats. Kulhuvudet med fästskruv ger en flexibel inriktning av kameran. Hållaren kan
vridas 360° och lutas 30° i alla riktningar.

Artikelnr 204490

18 | RENGÖRING OCH FÖRVARING
Rengör inte enheten med bensin eller starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar
att du rengör enhetens yttre delar och linsen med en luddfri, lätt fuktad mikrofiberduk. Ta ut batterierna före rengöringen. Förvara enheten på en torr, sval och
dammfri plats när den inte används. Enheten är ingen leksak. Förvara den utom
räckhåll för barn. Förvara enheten utom räckhåll för husdjur.

DÖRR fästsystem för SnapShot Multi camouflage
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19 | TEKNISKA DATA
Inspelningsmöjlighet
Kombinerad bild- och videofunktion
Antal LED-lampor
LED-typ
Blixtens räckvidd max. ca [m]
Rörelsedetektorns avkänningsområde ca
Bildvinkel ca
PIR-sensorns reaktionstid ca
Bildsensor
Bildupplösning [MP]
Videoupplösning
Videolängd
Digitalt bildformat
Digitalt videoformat
Bildsändning mobil
Videosändning mobil
Bildåtergivning
Videoåtergivning
Ljud
Objektiv
Display
Seriebild (bilder per utlösning)
PIR-sensorns fördröjning
Tidsfönster per dag
Tidsintervallfunktion
Tidsstämpel på bild
PIR-sensorns känslighet
Menyspråk
Lösenordsskydd
Minneskort
SIM-kortsformat
Mobiltelefonmodul
Skyddsklass
Anslutningsgänga 1/4"
Kompatibel med Dörr fästsystem (Artikelnr 204490)
Energiförbrukning ca
Gångtid i standby-läge ca
Driftspänning
Strömförsörjning
Strömförsörjning inkl.
Anslutning för externt batteri
Drifttemperatur ca [°C]
Luftfuktighet ca [%]
Förvaringstemperatur ca [°C]
Mått ca [cm]
Vikt utan batterier ca [g]

Bild/bild + video med ljud
ja
57 (27 upptill + 30 nedtill)
Osynliga Black Vision infraröda LED-lampor, 940 nm
20
20 m/50°
52°
0,35–0,4 s
5 mega pixel färg-CMOS-sensor
5MP (2560x1920) / 8MP interpolerad (3264x2448) / 12MP interpolerad (4032x3024)
Full HD 1080P (1920x1080) / HD720P (1280x720) / WVGA (848x480)
5–59 s
JPEG
MOV
ja
nej
ja
ja
ja
F=3.0/52°
LCD TFT 2" (39x31 mm), RGB, 262k
1–5
3 sekunder till 24 timmar
2
ja
Kameranamn, batteristatus, temperatur (°F/°C), månfas, datum, klockslag
Hög, mellan, låg
DE, GB, FR, IT, RU, PL, HU, CZ
ja
SD/SDHC 4 GB upp till max. 32 GB (tillval)
Mini-SIM (mikro-SIM och nano-SIM med adapter)
4G LTE (bakåtkompatibel)
IP66
ja
ja
Drift ca 170 mA på dagen, 750 mA på natten; Standby 0,21 mA
Upp till 8 månader med 12x AA-batterier
DC 12 V
12x Mignon AA LR6 1,5 V alkaliska batterier eller laddningsbara batterier NiMH AA
nej
ja
-25 °C till +60 °C
5 % – 95 %
-30 °C till +70 °C
12x14,5x8 cm/höjd med antenner: 37 cm
464 g

Dörr GmbH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar utan att i förväg meddela detta.

20 | LEVERANSOMFÅNG
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21 | AVFALLSHANTERING, CE-MÄRKNING, FÖRENKLAD EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
21.1 AVFALLSHANTERING AV BATTERIER
Batterier är märkta med en symbol med en överkryssad soptunna. Denna symbol informerar om att urladdade batterier som inte längre kan laddas inte får kastas i hushållsavfallet. Gamla batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada hälsa och miljö. Du som slutanvändare är enligt lag skyldig att återlämna använda batterier
(batterilagen, §11 lag om ny reglering av avfallsansvar för batterier och ackumulatorer). Du kan kostnadsfritt lämna tillbaka använda batterier på försäljningsstället,
kommunala återvinningsstationer eller i handeln. Du kan även skicka tillbaka batterierna till säljaren per post.

21.2 WEEE – INFORMATION
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), som trädde i kraft som EU-lag den 13 februari 2003, ledde till en omfattande förändring av avfallshanteringen av uttjänta elektriska apparater. Det främsta syftet med detta direktiv är att undvika elektroniskt avfall och samtidigt främja återanvändning, återvinning och andra former av upparbetning för att minska avfall. WEEE-logotypen (soptunna) på produkten och förpackningen informerar om att produkten inte får kastas i det vanliga
hushållsavfallet. Du ansvarar för att alla uttjänta elektriska och elektroniska apparater lämnas till avsedda återvinningsstationer. Separat insamling och ändamålsenlig
återvinning av elavfall bidrar till att spara på resurserna. Dessutom bidrar återvinningen av elektriskt avfall till att skydda miljön och därmed även människors hälsa. Mer
information om avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater, återvinning och återlämningsställen kan du få från de lokala myndigheterna, avfallshanteringsföretag, i fackhandeln och från apparatens tillverkare.

21.3 ROHS-ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna produkt motsvarar det europeiska RoHS-direktivet för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater samt versioner av dem.

21.4 CE-MÄRKNING
CE-märkningen på produkten motsvarar gällande EU-standarder och signalerar att enheten uppfyller alla krav i alla EU-direktiv som gäller för denna produkt.

21.5 FÖRENKLAD EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar DÖRR GmbH att denna typ av radioutrustning [204440] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.doerr-outdoor.de
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