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01 |  SIKKERHETSANVISNINGER

• Kameraet ditt er værbestandig med kapslingsgrad IP66 (beskyttet mot støv og 

kraftige vannstråler) og egner seg derfor til bruk utendørs. Du bør likevel beskytte 

kameraet for ekstreme værforhold og direkte sollys.
• Advarsel! Bruk kun nye mignon AA LR6 1,5V alkalie-mangan-batterier eller 

oppladbare NiMH-batterier av samme type og produsent. Du må aldri blande 
alkalie-mangan-batterier og oppladbare NiMH-batterier! Ta hensyn til pola-
riteten (+/-) når du setter i batteriene! Dersom kameraet blir stående ubrukt i en 

lengre periode, skal du ta batteriene ut. 
• Ikke la kameraet falle ned på harde overflater. Ikke bruk kameraet etter at det har 

falt ned. Dersom dette har skjedd, må du få kameraet kontrollert av en kvalifisert 

elektriker før du slår på kameraet igjen.
• Dersom kameraet ikke virker eller er ødelagt, må du ikke prøve å demontere eller 

reparere kameraet selv. Det er fare for elektrisk støt! Ta kontakt med din fag-

handel.
• Så snart kameraet er åpnet (med unntak av dekslet og batterirommet) forfaller 

garantien. Kun fagpersonal hos DÖRR GmbH er berettiget til å åpne kameraet.
• Kameraet er ikke et leketøy! Hold kameraet, tilleggsutstyret og forpakningen 

unna barn og husdyr, for å unngå skader og kvelninger.
• Personer med begrenset fysiske eller kognitive ferdigheter bør kun bruke 

kameraet med assistanse og under tilsyn.
• Personer med pacemaker, defibrillator eller andre elektriske implantater bør 

holde en avstand på minst 30 cm fra kameraet, ettersom det produserer et mag-

netfelt.
• Ikke bruk kameraet direkte i nærheten av utstyr som produseres sterke elektro-

magnetiske felt.
• LED-pærene kan kun skiftes ut av fagpersonal fra DÖRR GmbH.
• Unngå å ta på linsen med fingrene.
• Beskytt kameraet mot sterk smuss. Ikke rengjør kameraet med bensin eller sterke 

rengjøringsmidler. Vi anbefaler å gjøre rent kameraet og linsen med en lett fuktig 

mikrofaseklut som ikke loer. Ta ut batteriet før du gjør rent kameraet.
• Oppbevar kameraet på en støvfri, tør og kjølig plass når det ikke er i bruk.
• Når kameraet er defekt eller du ikke har bruk for det lengre, må du behandle det 

som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). For mer informasjon, kan du hen-

vende deg til de lokale myndighetene, som er ansvarlig for avfall.

02 |  BATTERI ADVARSLER

Bruk kun batterier og oppladbare batterier av god kvalitet og kjente merker. Forsik-
re deg om at du setter batteriene i med riktig polaritet (+/-). Ikke bruk forskjellig 

type batterier og sett alltid alle batteriene i samtidig. Ikke bland gamle og nye batte-

rier. Dersom kameraet blir stående ubrukt i en lengre periode, skal du ta batteriene 

ut. Ikke kast batteriene på åpen flamme, ikke kortslutt batteriene og ikke ta batteriet 

fra hverandre. Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier - eksplosjonsfare! Ta utla-

dede batterier ut av kameraet umiddelbart, for å unngå lekkasje av batterisyre. Ta 

tomme batterier ut av kameraet med en gang. Gjør ren kontaktene før du setter 

i nye batterier. Batterisyre er etsende og betyr fare for forbrenninger! Dersom 

du kommer i kontakt med batterisyre, må du skylle det gjeldene stedet på huden 

umiddelbart med mye rent vann og ta kontakt med lege med en gang. Det kan være 

livsfarlig å svelge et batteri. Batterier må oppbevarer utilgjengelig for barn og 
husdyr. Batteri skal ikke kastes i restavfall (se kapittel “Avfallsbehandling av batteri”).

03 | PERSONVERN

Lovbestemmelser for personvern gjelder i alle land og fylker. Da disse bestemmel-

sene kan avvike fra land til land, anbefaler vi at du informerer deg om de bestem-

melsene, som gjelder for deg fra dine lokale myndigheter og personvernansvarlig 

og overholder til disse! Uansett gjelder:

• Du må ikke overvåke offentlige områder som gangfelt, veier, parkeringsp-
lasser o.s.v.

• Du må aldri overvåke ansatte på en arbeidsplass.
• Du må ikke krenke retten til privatliv eller retten til eget bilde.
• Du må aldri offentliggjøre bilder av personer, som ikke ettertrykkelig har gitt 

samtykke om dette. Du må aldri offentliggjøre bilder med identifiserbare bil-
nummer.

• Du må gjøre oppmerksom på foto- og videoovervåkningen med et skilt og 
informer i tillegg naboer og besøkende.

04 | PÅFALLENDE MOBILTELEFONKOSTNADER VED    
  FORSENDELSE AV BILDER

Sende data via en mobil forbindelse er alltid forbundet med ekstra kostnader. Dis-

se kostnadene vil variere fra operatør til operatør og er ikke inkludert i prisen for 

kameraet. Gjør deg kjent med hvilke tariffer og kostnader som gjelder for din mo-

biloperatør.

NO

TUSEN TAKK for at du har valgt et kvalitetsprodukt fra DÖRR.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye igjennom bruksanvisningen og sikkerhetsan-
visningen før du tar kameraet i bruk. 

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med resten av utstyret for senere bruk. 

Dersom andre skulle bruke dette utstyret, bør du også gi disse tilgang til bruksan-

visningen. Bruksanvisningen er en del av utstyret og skulle du selge det, skal bruk-

sanvisningen høre med i salget.

DÖRR kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av uegnet bruk eller fordi 
bruksanvisningen eller sikkerhetsanvisningene ikke ble overholdt.

Garantien blir ugyldig dersom det oppstår skader fordi kameraet brukes på en 

måte som ikke er forskriftsmessig, eller det oppstår skader som skyldes påvirkning 

utenfra. Dersom brukeren eller en ikke-autorisert tredjepart manipulerer, endrer 

på konstruksjonen til kameraet eller åpner innfatningen, blir dette regnet som ikke 

forskriftsmessig håndtering.
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05 | PRODUCT DESCRIPTION

DÖRR SnapShot CLOUD 4G er konstruert spesielt for overvåkning og kan brukes 

både på tag- og nattestid. Opptakene sendes via en raske 4G LTE forbindelse og 
lagres i clouden. Her er de tilgjengelig over hele verden i DÖRR-appen eller på vår 

hjemmeside. Snapshot Cloud 4G har en utrolig rask utløser med 0,4 sekunders 
reaksjonstid og med en oppløsning på 12 megapiksel ser du hver eneste detalj. 

De 59 usynlige Black Vision LEDene gjør det mulig med en diskré overvåkning. 

Blitsen har en rekkevidde på ca. 20 meter og en bildevinkel på ca. 60°.

06 | EGENSKAPER

• Bilde- og videoopptak, seriebildefunksjon
• reaksjonstid på kun ca. 0,4 s
• 12 MP oppløsning, 8 MP (sensor 5 MP)
• er kompatibel med SD/SDHC-minnekort fra og med 4 GB til maks. 32 GB  

(SD-kort er ikke inkludert i pakken)
• TFT-fargedisplay på 2 toll/5 cm
• Meny på flere språk
• Værbestandig kamera med kapslingsgrad IP66

07 | BESKRIVELSE AV ENKELTDELER

01 Antenne/Antennekontakter

02 27 infrarøde LEDer

03 Bevegelsessensor (PIR-sensor)

04 Mikrofon

05 Kameralinse

06 32 infrarøde LEDer 

07 LED-visning/lyssensor 

08 Spennlås

09 Hempe for bøylelås (lås er valgfritt)

10 Kortleser for mini-SIM

11 LCD-kameradisplay

12 Menytast MENU

13 Skyvebryter ON (på)/Setup/OFF (av)

15 OK-tast

16 Navigasjonstaster  og  (pluss play-tasten  )

17 Navigasjonstaster  og 

18 SD-kortleser

19 Mini-USB-port

20 Tilkobling av eksternt batteri

21 Batterirom

22 ¼“ tilkoblingsgjenger

23 Gjennomgang for kabellås (lås er valgfritt)

24 Hemper til montasjereim

25 Micro-SIM + Nano-SIM adapter

26 USB-ledning

27 Festereim 

08 | TA KAMERAET I BRUK FOR FØRSTE GANG

Fjern beskyttelsesfilmen fra LCD-kameradisplayet (11).

 ADVARSEL: For oppgavene nedenfor må kameraet være 
avslått (skyvebryter 13 = posisjon OFF). Ellers kan kame-
raet bli ødelagt!

08.1 MONTERE ANTENNEN

Fjern hetten fra antennekontaktene (01) og skru på de to vedlagte antennene.

08.2 SETTE I BATTERIET

Åpne kameraet med spennlåsen på siden (08). Forsikre deg om at skyvebryteren 
(13) er i posisjon OFF (av).
Sett i 12 stk. AA 1,5V batterier eller NiMH-batterier (valgfritt) i batterirommet (21). 

Vær sikker på at polariteten er riktig (+/-). 

 ADVARSEL: Bruk kun nye mignon AA LR6 1,5V alkalie-mangan-batterier el-
ler oppladbare NiMH-batterier AA av samme type og produsent. Du må aldri 
blande alkalie-mangan-batterier og oppladbare NiMH-batterier! Ta hensyn til 
polariteten når du setter i batteriene! Dersom kameraet blir stående ubrukt i en 
lengre periode, skal du ta batteriene ut.

 ANVISNING  Dersom du setter NiMH-batterier i kameraet, må du gå til “Other” i 

kameramenyen for så å velge menypunkt Oppladbart batteri NiMH under “Batte-
ry type”. Ellers er det ikke mulig å vise eksakt batteristatus i visningen - les mer om 

dette i kapittel 16.4.

08.3 ALTERNATIV STRØMFORSYNING

Bruk DÖRR solcellepanel med integrert lithium-ion-batteri 1500mAH for en bæ-
rekraftig og lengre brukstid:
Artikkel nr. 204446 DÖRR solcellepanel Li-1500 12V/6V

For overvåkning innendørs får kameraet strøm fra en ledning:
Artikkel nr. 204441  DÖRR ledning 12V, 2A for SnapShot Cloud 4G

Alternativt kan du forsørge kameraet med strøm fra eksterne 12V batterier ved å 

bruke vår DÖRR batteriledning:
Artikkel nr. 204347 Blybatteri 12V/12Ah for SnapShot 4G
Artikkel nr. 204364 DÖRR batteriledning 2m for SnapShot kamera

Både solcellepanelet, ledningen og de eksterne batteriet kobles til kameraet med 

en DC 12V kontakt (20). Det er ikke nødvendig å ta ut eventuelle batterier, som 

allerede står i, når du kobler kameraet til en ekstern strømkilde. Kameraet henter 

automatisk strøm fra de isatte batteriene så snart du kobler i fra den eksterne strøm-

kilden. 

08.4 SETTE I SD/SDHC-MINNEKORT

Skyv SD/SDHC-minnekortet (valgfritt) inn i SD-kortleseren (18) med skriften opp, 

til du føler et klikk. Forsikre deg om at SD-kortet er formatert og åpent. Kameraet 

er kompatibelt med SD/SDHC-kort fra og med 4 GB til og med 32 GB. Hvordan du 

formaterer SD-kortet til overvåkningskameraet, leser du i kapittel 16.6.

Adapter
micro
SD

micro
SD
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08.5 ÅPNE/SPERRE SD-KORTET

08.6 SETTE I SIM-KORTET

For å kunne benytte deg av sendefunksjonen må du sette et SIM-kort(valgfritt) i 

SIM-kortleseren. For å være sikker på at du setter SIM-kortet riktig i, må du ta hensyn 

til symbolet over SIM-kortleseren (10) - skyv SIM-kortet helt inn i SIM-kortleseren 

(10) til du føler et klikk.

SIM-kortleseren er kompatibel med kortformatet Mini-SIM. Micro-SIM-kort og 
Nano-SIM-kort kan brukes sammen med den vedlagte adapteren (25).

Forsikre deg om at SIM-kortet er åpnet (trenger ikke PIN)(enten med en gang i 
butikken der du kjøpte kortet eller ved å bruke en mobiltelefon). Forsikre deg 

om at SIM-kortet er åpent for å sende data og at det har nok kreditt, dersom dette 

er nødvendig. 

Kameraet trenger opplysningene fra telefonoperatøren for å sende mobilt data. 
Som regel vil kameraet overta disse opplysningene automatisk. I noen tilfeller er 

det nødvendig å oppgi disse opplysningene manuelt i kameraets meny. Hvordan 
du oppgir disse opplysningene, finner du i kapittel 16.3.

 TIPP  For en problemfri overføring av mobildata, anbefaler vi å bruke det 
operatøruavhengige SIM-kortet til simHERO med den billige DÖRR-tariffen  
(Artikkel nr. 204445).

Etter at du har satt i SIM-kortet og slått kameraet på eller på SETUP, vil kameraet 

automatisk søke etter og logge seg inn i et mobilnett. Dette kan ta opptil ca. 1 mi-
nutt. Mens dette foregår kan du ikke utføre andre innstillinger på kameraet. Etter at 
det forbindelsen er opprettet, vil du se signalstyrken øverst LCD-displayet (11).

09 |  BRUKE TASTENE

Med skyvebryteren (13) skrur du kameraet på (posisjon ON) og av (posisjon OFF) 

eller på SETUP. I SETUP-posisjonen, trykker du på menytasten MENU (12) for å åpne 

kameraets meny.

Med navigasjonstastene  og  (17) kan du velge kameraregister:

Det valgte kameraregisteret er markert rødt med hvit bakgrunn. Det valgte kame-

raregisteret åpner du ved å trykke på OK-tasten (15).

Med navigasjonstastene  og  (16) velger du den undermenyen, som du vil redi-

gere. Den valgte undermenyen er markert rødt. Trykk på OK-tasten (15) for å åpne 

undermenyen.

Med navigasjonstastene (16) og (17) kan du endre innstillingene. Ved å trykke på 

OK-tasten (15) lagrer du den nye innstillingen. Med menytasten MENU (12) kommer 

du tilbake til oversikten eller til skjermen/sanntidsbildet.

Cam PIR 4G Other
Innstillinger
(se kapittel 16.1)

Innstillinger
(se kapittel 16.2)

Innstillinger
(se kapittel 16.3)

Innstillinger
(se kapittel 16.4)

10 | BRUKE KAMERADISPLAYET

Kamera-

modus

Bilde-

størrelse

Bilde(r) per 

utløsning 

Signal-

styrke

Gjenværende 

lagringsplass på 

SD-kortet

Batteristatus

12M 1P 0000/0000

Camera 

Mode

Bilde-

størrelse

Video- 

oppløsning 

Signal 

strength

Gjenværende 

lagringsplass på 

SD-kortet

Batteristatus

12M 0000/0000

11 | FØRSTEGANGSOPPSETT/FORBINDE KAMERAET MED  
  DÖRR-APPEN

11.1 STILLE INN DATO OG KLOKKESLETT

 ADVARSEL: Som regel henter kameraet dato og klokkeslett automatisk fra 
nettet. For at kameraet skal fungere som det skal, er det likevel absolutt nød-
vendig å sjekke dato og klokkeslett, og stille inn tidsforskjellen fra UTC:

Skyv skyvebryteren (13) på kameraet til SETUP. Vent til “Søker nett...” er ferdig.

Hold navigasjonstasten  (17) inne til dato, klokkeslett og telefonoperatør vises på 

displayet.

Dersom du ser riktig dato på displayet, fyller du inn den aktuelle UTC-tiden i din 
region i undermenyen "Auto" (Automatisk):

Trykk på menytasten MENU (12). Med navigasjonstasten  (17) blar du deg til ka-

meraregisteret “Other”. Trykk på OK-tasten (15) for å åpne undermenyen. Med na-

vigasjonstasten  (16) blar du deg til undermenyen “Date/Time” (Dato/Tid). Ved å 

trykke på OK-tasten (15) åpner du undermenyen “Auto”. Still inn UTC-tidsformatet 
+/- HH:MM.

Eksempel for Tyskland:

Vintertid UTC +01 : 00

Sommertid UTC +02 : 00

Dersom datoen ikke er riktig, må du oppgi dato og klokkeslett i undermenyen  

“Manual” (Manuell) i formatet: TT/MM/JJJJ HH:MM:SS

Skru av kameraet med skyvebryteren (13) = posisjon OFF.

11.2 LAGE QR-KODE MED KAMERAET

Skyv skyvebryteren (13) på kameraet til SETUP. Trykk på menytasten MENU (12).

Med navigasjonstasten  (17) blar du deg til kameraregisteret “Other” og trykker på 

OK-tasten (15) for å åpne undermenyen. Med navigasjonstasten  16) blar du deg til 

undermenyen “QR Code”. Ved å trykke på OK-tasten (15) lager du en QR-kode, som 

vises på kameradisplayet (11).
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11.3 LASTE NED DÖRR-APPEN

DÖRR-appen installerer du ved å skanne QR-koden for enten android eller iOS på den fargede esken, eller du lader appen ned direkte fra enten Play Store for android eller 

App Store for iOS.

11.4 REGISTRERE DEG I DÖRR-APPEN OG FORBINDE DEN MED KAMERAET

Du registrerer deg med e-postadressen din og et passord. Du vil motta en e-post fra DÖRR på den angitte e-postadressen. Følg linken i denne e-posten for å avslutte regis-

treringen. Logg deg inn med brukerinformasjonen fra registreringen.

Trykk på  Trykk på  
Trykk på  Add camera  
(Legg til kameraet)

Etterpå fyller du inn følgende opplysninger inn i appen:

Serial number of camera (Serienummer)
Fylles inn automatisk etter at du har scannet QR-koden.

Phone number of SIM card (Telefonnummer)
Oppgi telefonnummeret til SIM-kortet som du satt i ka-

meraet.

Origin country of SIM card 
 (SIM-kortets opprinnelsesland)
Dette fylles inn automatisk basert på retningsnummeret 

du oppga.

Camera name Cam ID (Kameraets navn)
Her må du gi kameraet et navn.

Trykk på  Confirm  (Videre)

QR-scanneren åpnes automatisk. Scann QR-koden på kameradisplayet (11) med smarttelefonen.

Alternativt kan du også skrive inn serienummeret manuelt. Serienummeret finner du på venstre side inni kameraet eller på den fargede esken. 

Nå setter du skyvebryteren (13) på kameraet i posisjon ON = på og lukker kameraet igjen med spennlåsen (08). 

Kameraet forbindes automatisk med appen og settes 

opp online - dette kan ta noen minutter. 

 ADVARSEL: Forsikre deg om at kameraet er slått på 
og at SIM-kortet er satt i på riktig måte.

Etter at det første oppsettet er gjort, kan du utføre føl-

gende innstillinger i appen (Forhåndsinnstillinger er 

markert med grønt):
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CAMERA (KAMERA) 

Velg kameramodus:

Camera mode

Photo (Bilde)  Kameraet tar bilder jamfør dine innstillinger for bildestørrelse + seriebilde.

Photo and Video 
(Bilde og video)

Kameraet tar først et bilde(r) og deretter en video jamfør innstillingene dine for bildestør-
relse + seriebilde + videostørrelse + videolengde. Vær oppmerksom på at videoen ikke blir 
sendt. Videoen lagres på SD-kortet. Dersom det blir tatt opp en video, ligger det et nytt 
bilde i appen under menyen Bilder. 

SD-card overwrite 
(Skrive over SD-kortet)

ON (På) Når SD-kortet er fullt, vil kameraet begynne å skrive over de eldste opptakene.

OFF (Av) 
Dersom SD-kortet er fullt, vil kamera stoppe opptakene til du bytter eller formaterer 
SD-kortet.

Origin country of SIM card 
SIM-kortets opprinnelsesland

(jamfør registreringen din)

Phone number of SIM card 
(SIM-kortets telefonnummer)

(jamfør registreringen din)

Camera Name (Kameranavn) (jamfør registreringen din)

PHOTO (BILDE)

Velg ønsket bildeoppløsning:

Image size (Bildestørrelse)
12M 12 MP (4032x3024)

8M 8 MP (3264x2448)
5M 5 MP (2560x1920)

Multi shot 
(Seriebilde)

1 Pic

Velg antall bilder som skal tas per bevegelse/utløsning. Du kan velge fra 1 til 5 bilder.
2 Pics
3 Pics
4 Pics
5 Pics

Innstillinger fra 00:00:05 til 23:59:59

Time lapse 
(Tidsintervall)

ON (På) 

Still inn et fiksert tidsintervall, hvor kameraet skal ta ett bilde eller videoopptak uavhengig 
av bevegelsessensoren.

Eksempel på innstilling 01:00:00
Kameraet tar et bilde/videoopptak hver time, uansett om de registrerer en bevegelse 
eller ikke. Dersom PIR-sensoren er slått på, løser denne ut kameraet i tillegg. Dersom du 
skrur PIR-sensoren av, vil kameraet kun ta bilde i de innstille intervallene.

OFF (Av) 
Dersom tidsintervallene er slått av, vil kameraet kun aktiveres for innstilt tidsrom når det 
registrerer bevegelser eller temperaturforskjeller.

Innstillinger fra 00:00:03 til 23:59:59

Delay
ON (På) 

Still inn hvor lenge bevegelsessensoren skal være aktiv etter at den er blitt utløst, før den 
går tilbake til pause. Denne innstillingen forhindrer at kameraet tar for mange bilder/
for lang video.
Eksempel på innstilling 00:01:00: 
Eksempel på innstilling 00:01:00: Etter at kameraet er utløst, venter det 1 minutt før en 
bevegelse kan utløse neste bild/video.

OFF (Av)  Kameraet utløses jamfør innstillingene for tidsintervall.

FLASH LED SETTINGS (INNSTILLINGER FOR BLITS)

Still inn ønsket rekkevidde for blitsen:

Flash LED (Blits)
All – max. flash (Maksimal blits) Alle de 59 IR LEDene brukes i mørke omgivelser (Rekkevidde på inntil 20 m)

Part – min. flash (Minimal blits) Kun de øverste 27 IR LEDene er i bruk (Rekkevidde inntil 8 m)

Sett kvaliteten på nattopptakene etter dine behov:

Night mode (Nattmodus)

Max. Range (Maks. Kvalitet) Lengre eksponeringstid med utvidet IR-blitsrekkevidde for bedre nattsyn.
Balanced (Utbalansert) Intelligent automatisk nattmodus 

Min. Blur (Min. Kvalitet)
Kortere eksponeringstid med mindre IR-blitsrekkevidde. økt skarphet ved bevegelse 
for bedre bildekvalitet.

11.5 INNSTILLINGER I APPEN
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PIR MOTION DETECTOR (BEVEGELSESSENSOR PIR)

PIR switch On/Off
(Bevegelsessensor)

ON (På) 
Passiv infrarød sensor (PIR) løser seg ut, når den registrerer bevegelse eller ulike tempe-
raturer i registreringsområdet.

OFF (Av)  ADVARSEL: Kameraet tar ingen bilder! Skru PÅ tidsintervallet for å få opptak!

Set Still inn bevegelsessensorens følsomhet:

Sensitivity 
(Følsomhet)

High (Høy)
(Anbefales): Kameraet registrerer selv de minste bevegelser og temperaturendringer. 
Maksimalt registrering.

Middle (Middels) Dersom kameraet utløses for ofte på grunn innflytelse fra omgivelsene (for eksempel 
fallende grener, sterkt sollys)(kortere registrering).Low (Lavt)

VIDEO SETTINGS (VIDEOINNSTILLINGER) (VISNING KUN I KAMERAMODUS: BILDE OG VIDEO)

Video size (Videostørrelse)
FHD-1080P FHD 1080P (1920x1080)

HD-720P HD720P (1280x720)

WVGA WVGA (848x480)
Video length (Videolengde) 05 - 59 Still inn ønsket videolengde fra 05-59 sekunder.

TIMER (TIDSRAMME)

Still inn fast tidsramme hvor kameraet skal være aktivt. 

Timer 1
(Tidsramme 1)

ON (På) 
Utenfor denne tidsrammen vil kameraet ikke gjøre opptak eller registrere bevegelser. 
Eksempel på innstilling 14.00 - 17.00: Kameraet er kun aktivt mellom 14.00 og 17.00.

HH : MM Oppgi startklokkeslett (24-t-format)
HH : MM Oppgi sluttklokkeslett (24-t-format)

OFF (Av) Kameraet er aktivt 24 timer i døgnet.

Timer 2 
(Tidsramme 2)

ON (På) Legg til tidsramme 2, hvor kameraet skal være aktivt (se tidsramme 1).

HH : MM Oppgi startklokkeslett (24-t-format)

HH : MM Oppgi sluttklokkeslett (24-t-format)

OFF (Av) Kameraet er aktivt 24 timer i døgnet eller jamfør tidsramme 1.

CONFIRM SETTINGS (OVERTA INNSTILLINGENE)

 ANVISNING 
Alle innstillingene du gjør i forbindelse med førstegangsoppsettet, er umiddelbart på kameraet. Alle innstillingene du gjør mens kameraet er i drift, kan ta inntil 24 
timer før de er på kameraet. Innstillingene på appen har prioritet og vil skrive over de innstillingene som er gjort direkte på kameraet. Det er derfor viktig at du alltid 
utfører kamerainnstillingene i appen eller på websiden.

Kameraet er nå i følge innstillingene klar til bruk. I app-menyen “Images” kan du se bilder som er tatt.

Informasjon om justering og montasje av kameraet finner du i kapittel 17.

12 | APPENS FUNKSJONER
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MENU (MENY)

 Images (Bilder)
Oversikt over bildene som et tatt.
 Du kan søke etter bilder ved å bruke filterfunksjonen.

Markere som favoritt/lagre/dele/slette et bilde

Klikk på de ønskede bildet. For å markere et bilde som favoritt klikker du på  (klikk igjen for å fjerne markeringen  ). 
For å lagre bildet lokalt eller f.eks dele det via WhatsApp eller e-post klikker du på  .

For å slette bildet klikker du på Delete (slette).

 Favourites (Favoritter)
Oversikt over alle bildene som er markert som favoritter.
 Du kan søke etter bilder ved å bruke filterfunksjonen. 

 Cameras (Kamera) 
Oversikt over alle dine registrerte kamera.
For mer informasjon og innstillinger klikker du på det respektive kameraet:  

Information (Informasjon)

Firmware
Vise den installerte firmware-versjonen. For å oppdatere firmwaren klikker 
du på  og følger anvisningene i appen.

Battery (Batteri) Vise batteriets status

Next synchronisation 
(Neste synkronisering)

Vise dato og klokkeslett for neste synkronisering

Synchronised (Synkronisert)  synkroniseringen var vellykket

 Settings (Innstillinger)

Camera Settings 
(Kamerainnstillinger)

> Du kommer til kamerainnstillingene (se kapittel 11.5).

Push  Tillate push-varsler

 Share (Dele)

Friends (Venner)

> Del bilder fra det utvalgte kameraet med venner og kollegaer i DÖRR-
appen (registreringspliktig). Klikk på + for å fylle inn e-postadressen. 
Klikk på Invite (Invitere).
  
Din venn vil motta en invitasjon til å registrere seg per e-post. Når regist-
reringen er vellykket, kan vennen din se bildene på det frigitte kameraet.

For å avslutte bildedelingen, klikker du først på e-postadressen og så på 
Delete (Slette).

E-Mail (E-post)

> Send bilder fra det utvalgte kameraet med venner og kollegaer i via 
e-post (ikke registreringspliktig).

Klikk på + og oppgi kontaktinformasjonen. For å importere en e-postadres-
se fra dine kontakter klikker du på   . 

For å avslutte bildedelingen klikker du først på e-postadressen og så på 
Delete (Slette).

 My account 
(Min konto) 

User (Bruker) Oversikt over/endringer i dine brukeropplysninger

Overview subscriptions
(Oversikt abonnement)

Oversikt over dine kjøpte abonnement for bildekvalitet og minne. .

 Legal notice (forlaget) 

 Privacy policy (Personvern)

 Webshop (Nettbutikk)
Kom innom vår nettbutikk for et stor utvalg av wild-kameratilbehør og få mer informasjon om vårt om-
fattende jakt-og-friluftslivssortiment! www.doerr-outdoor.de

 Logout (Melde ut)
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13 | DÖRR SNAPSHOT CLOUD 4G HJEMMESIDE 

Du kan også registrere deg og logge deg inn via pc/bærbar/nettbrett på vår hjemme side:  doerr.cloud . Vi anbefaler at du bruker Google Chrome nettleser  . Alle funks-

jonene som beskrevet i appen ovenfor.

14 | ABONNEMENT FOR EN STØRRE MINNEKONTINGENT OG FULL HD-KVALITET

Per registrerte kamera har du en basiskontingent på 1000 bilder i standard kvalitet, pluss 200 favorittbilder. I  My account (Min konto) kan du abonnere på en høyere 
minnekontingent og bilder i FULL HD-kvalitet.

 TIPP  Dersom du kjøper et abonnement, er dette tilgjengelig for alle dine registrerte kamera! Abonnentene kan avbestilles månedlig.

15 | SLETTE ELLER GJENTA REGISTRERINGEN AV KAMERAET/TYVERI

15.1 SLETTE ELLER GJENTA REGISTRERINGEN AV KAMERAET

Dersom du f.eks. ønsker å selge kameraet, må du gå frem på følgende måte:

1. Slett kameraet i appen  Cameras (Kamera) → Klikk på kameraet du vil slette   →  Delete camera (Slett kameraet)
2. Sett kameraet tilbake til fabrikkinnstillingene (se kapittel 16.4). Nå kan du eller den nye eieren registrere kameraet på nytt i DÖRR-appen.

15.2 TYVERI

Dersom kameraet blir stjålet, må du IKKE slette det fra appen, ettersom dette er den eneste måten du kan forsikre deg om at tyven ikke kan registrere kameraet. Ta kontakt 
med vår service for med hjelp.
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16.1 KAMERAREGISTER CAM 

(Forhåndsinnstillinger er markert i grønt)

Oppgi et navn på kameraet. Navnet skal bestå av maks. 12 siffer og/eller bokstaver (1-9; A-Z). 

Cam ID (Kameranavn)
ON (PÅ) 000000000000 Kameranavnet vises på alle bildene - dette anbefales dersom det er flere kamera i bruk.

OFF (AV) (uten kameranavn)

Velg kameramodus:

Cam Mode (Kameramodus)
Photo (Bilde) Kameraet tar bilder jamfør dine innstillinger for bildestørrelse + seriebilde.

Pic + Video (Bilde + video)
Kameraet tar først et bilde(r) og deretter en video jamfør innstillingene dine for 
bildestørrelse + seriebilde + videostørrelse + videolengde.

Still inn ønsket rekkevidde for blitsen:

Flash LED (Blits)
All (Maksimal blits) Alle de 59 IR LEDene brukes i mørke omgivelser (Rekkevidde på inntil 20 m)

Part (Minimal blits) Kun de øverste 27 IR LEDene er i bruk (Rekkevidde inntil 8 m)
Velg ønsket bildeoppløsning: 

Image Size (Bildestørrelse)
12M 12 MP (4032x3024)
8M 8 MP (3264x2448)
5M 5 MP (2560x1920)

Sett kvaliteten på nattopptakene etter dine behov:

Night mode (Nattmodus)

Max. Range (Maks. Kvalitet) Lengre eksponeringstid med utvidet IR-blitsrekkevidde for bedre nattsyn.
Utbalansert Intelligent automatisk nattmodus

Min. Kvalitet
Kortere eksponeringstid med mindre IR-blitsrekkevidde. økt skarphet ved bevegelse for 
bedre bildekvalitet.

Multi-Shot (Seriebilde)

1 bilde

Velg antall bilder som skal tas per bevegelse/utløsning. Du kan velge fra 1 til 5 bilder.

2 bilder
3 bilder

4 bilder
5 bilder

Velg ønsket bildeoppløsning:

Video Size (Videostørrelse)
FHD-1080P FHD 1080P (1920x1080)

HD-720P HD720P (1280x720)

WVGA WVGA (848x480)
Video Length (Videolengde) 05 - 59 Still inn ønsket videolengde fra 5-59 sekunder.

16 | KAMERAFUNKSJONER (OFFLINE-BRUK UTEN SIM-KORT)

Dersom du ønsker å bruke kameraet uten SIM-kort, utfører du alle innstillingene direkte på kameraet. Bilder og videoer lagres direkte på SD-kortet. 
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16.2 KAMERAREGISTER PIR

(Forhåndsinnstillinger er markert i grønt)

Skru bevegelsessensoren av eller på:

PIR Switch 
(Bevegelsessensor)

OFF (AV)  ADVARSEL: Kameraet tar ingen bilder! Skru PÅ tidsintervallet for å få opptak!

ON (PÅ)
Den passive infrarødsensoren (PIR) løser seg ut, når den registrerer bevegelse eller tempera-
turforandringer i registreringsområdet.

Still inn bevegelsessensorens følsomhet:

Sensitivity (Følsomhet)

High (Høy)
(Anbefales): Kameraet registrerer selv de minste bevegelser og temperaturendringer. Maksimalt 
registrering.

Middle (Middels)
Dersom kameraet utløses for ofte på grunn innflytelse fra omgivelsene (for eksempel fallende 
grener, sterkt sollys)(kortere registrering). 

Low (Lavt)

Delay (Tidsavsnitt)

OFF (AV) Velg “PÅ” og still inn hvor lenge bevegelsessensoren skal være aktiv etter at den er blitt utløst, 
før den går tilbake til pause. Denne innstillingen forhindrer at kameraet tar for mange bilder/
for lang video.
Eksempel på innstilling 00:01:00:
Etter at kameraet er utløst, venter det 1 minutt før en bevegelse kan utløse neste bilde/
video.

ON (PÅ)
00:00:03 – 23:59:59

Time Lapse 
(Tidsintervall)

OFF (AV)
Velg “PÅ” og still inn et fast tidsintervall, hvor kameraet skal ta ett bilde eller videoopptak 
uavhengig av bevegelsessensoren. 
Eksempel ved innstilling 00:01:00: 
Kameraet tar et bilde/videoopptak hver time, uansett om der registrerer en bevegelse eller 
ikke.

Dersom PIR-sensoren er slått på, løser denne ut kameraet i tillegg. Dersom du skrur 
PIR-sensoren av, vil kameraet kun ta bilde i de innstille intervallene.

ON (PÅ) 
00:00:05 – 23:59:59

Timer 1 
(Tidsramme 1)

OFF (AV) Velg “PÅ” og still inn fast tidsramme hvor kameraet skal være aktivt. Utenfor denne tidsrammen 
vil kameraet ikke gjøre opptak eller registrere bevegelser. 
Eksempel på innstilling 14.00 - 17.00: 
Kameraet er kun aktivt mellom 14.00 og 17.00. Dersom du velger funksjonen “AV” i denne 
menyen, vil kameraet være aktivt i 24 timer.

ON (PÅ)
00:00 – 00:00

Timer 2 
(Tidsramme 2)

OFF (AV)
Legg til tidsramme 2, hvor kameraet skal være aktivt (se tidsramme 1).

ON (PÅ)
00:00 – 00:00
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16.3 KAMERAREGISTER 4G

(Forhåndsinnstillinger er markert i grønt)

SIM Auto Match 
(Automatisk innstilling av SIM)

Auto (Automatisk)

Manual 
(Manuell)

APN: Fyll inn SIM-kortets APN (Access Point Name = tilgangspunkt)
User Name: Fyll inn APN-brukernavnet 
Password: Fyll inn APN-passord

 ANVISNING   APN, brukernavn og passord mottar du fra din telefonoperatør.
   

Disse opplysningene fyller du inn på følgende måte:
   

Trykk på menytasten MENU (12) for å velge mellom tall, store og små bokstaver eller spesialtegn. Bruk navigasjonstastene (16-17) for å velge et tegn (= markert rødt). Bekreft 

tegnet ved å trykke på OK-tasten (15). Velg et tegn < (markert rødt) og bekreft dette med OK-tasten (15) for å slette det siste tegnet. Når du har alle tegnende riktig, velger du 

tegnet ^(markert rødt) før du lagrer alt ved å trykke OK-tasten (15).
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16.4 KAMERAREGISTER OTHER 

(Forhåndsinnstillinger er markert i grønt)

Language (Språk)

German (Tysk)

Velg ønsket språk for menyen.

English (Engelsk)
French (Fransk)
Italian (Italiensk)
Russian (Russisk)
Polish (Polsk)
Hungarian (Ungarsk)
Czech (Tsjekkisk)

Still inn dato og klokkeslett.  ANVISNING  Når du er i offlinemodus må du stille inn dato/tid, for å unngå feilfunksjoner.

Date/Time (Dato/Tid)

Auto (Automatisk)
Time Zone (Tidssone)
UTC +/- 00:00

Ikke tilgjengelig i offlinemodus. Må stilles inn manuelt.

Manual (Manuell)
Date (Dato) 00/00/0000
Time (Tid) 00:00:00

Still inn dato og klokkeslett inn manuelt.

Velg ønsket datoformat:

Date Type (Datoformat)
YY/MM/TT-(CN) År/Måned/Dag eksempel: 20/12/31
MM/TT/YY-(US) Måned/År/Dag eksempel: 12/31/20

TT/MM/YY(-EU) Dag/Måned/År eksempel: 31/12/20

Battery type (Batteritype)
Batteri Alkaline

Oppgi om du har lagt i alkaline-batterier eller NiMH-batterier.
Oppladbart batteri Ni-MH

Frequency (Frekvens)
50Hz

Still inn oppdateringsfrekvensen på LCD-kameradisplayet (11).
60Hz

SD Cycle (Skrive over SD)
OFF (AV) Dersom SD-kortet er fullt, vil kamera stoppe opptakene til du bytter eller formaterer SD-kortet.

ON (PÅ) Når SD-kortet er fullt, vil kameraet begynne å skrive over de eldste opptakene.

Password (Passord)

Med et passord kan du beskytte kameraet mot uautorisert bruk. Dersom du aktiverer passordfunksjonen, vil du bli bedt om å oppgi 
passord umiddelbart etter at du har slått på kameraet.  ANVISNING  Vi anbefaler at du oppbevarer passordet på en siker plass, 
ettersom det ikke er mulig å bruke kameraet dersom du mister passordet.

OFF Uten passord

ON 000000 Oppgi en tallkode på 6 siffer.

Reset ? 
(Resette kameraet ?)

NO
For å sette kameraet tilbake til fabrikkinnstillingene må du ta kontakt med vår service.

YES
Firmware Update Kun mulig i DÖRR-appen eller ved å logge deg inn på:  doerr.cloud 
QR Code Kameraet lager en QR-code for DÖRR-APPEN
About (Kamera Informasjon) Viser kameraets programvareversjon og serienummer (IMEI). Her er det ikke mulig å gjøre endringer.
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16.5 SE BILDER OG VIDEOER PÅ KAMERADISPLAYET

Sett skyvebryteren (13) i posisjonen SETUP. Trykk på play-tasten  (16).

Du kan nå se siste opptak på kameradisplayet (11). Dersom det dreier seg om et 

videoopptak, ser du nederst til venstre kameradisplayet   For å spille av videoen 

trykker du på OK-tasten (15).

Med navigasjonstastene  og  (17) blar du igjennom opptakene.  (16) for å gå 

tilbake til startskjermen.

16.6 SLETTE OPPTAK + FORMATERE SD-KORTET

For å slette opptakene eller formatere SD-kortet trykker du på menytasten MENU 

(12) i bildeoversikten. Trykk på “Del” (Slette) og velg de opptakene eller alle du 

ønsker å slette. Trykk på “Format” (Formatere) for å formatere SD-kortet.

 ADVARSEL: Alle opptakene vil bli slettet fra SD-kortet ugjenkallelig.

Trykk på menytasten MENU (12) før du trykker på play-tasten  (16) for å gå tilbake 

til startskjermen.

17 | PLASSERE KAMERAET/TESTOPPTAK OG MONTASJE

17.1 PLASSERE KAMERAET/TESTOPPTAK

Vi anbefaler at du plasserer kameraet i en høyde på mellom 0,75 m og 1,00 m. 

Kameralinsen (05) bør peke mot det punktet, hvor det kan forventes at fotoobjektet 

vil befinne seg. 

For å kontrollere om kameraet henger i riktig vinkel anbefaler vi å gjøre et testopp-
tak. For et testopptak skyver du skyvebryteren (13) til posisjonen SETUP. Deretter 

holder du kameraet i ca. ønsket høye og vinkel. 

Trykk på OK-tasten (15) for å ta et testbilde. Testbildet ser du ved å trykke på play-

tasten  (16). Kameraet bør være innstilt slik at det forventede fotoobjektet er i mid-

ten av bildet. Om nødvendig, justerer du kameraet på nytt og tar et nytt testbilde.

17.2 MONTERE KAMERAET

Tre den vedlagte festereimen (27) gjennom hekten (24) bak på kameraet. Fest kame-

raet til et tre, en stolpe eller et annet egnet objekt. 

Med vårt valgfrie tilleggsutstyr, som for eksempel det patenterte DÖRR-festesys-
tem, er det raskt og enkelt å montere kameraet til trær, vegger o.l. Kameraet faller i 

lås i festesystemet, det er sikkert og er enkelt å demontere dersom det er nødvendig 

å bytte plass. Kulehodet med festeskruen gjør det enkelt å justere kameraet. Festet 

kan vris i 360° og vippes 30° i alle retninger.

Artikkel nr. 204490 DÖRR festesystem Multi for SnapShot camouflage 

17.3 SIKRE KAMERAET MOT TYVERI

Tre en bøylelås (tilgjengelig som tilbehør) gjennom hempen (09) bak på kameraet 

for å sperre kameraet:

Artikkel nr. 204454 DÖRR 3-sifret kombinasjonslås

For å sikre kameraet ytterligere mot tyveri, kan du tre en kabellås (tilgjengelig som 

tilbehør) i gjennomføringen (23) bak på kameraet:

 Artikkel nr. 204452  DÖRR universal kabellås 1,80 m

For ekstra høy sikkerhet anbefaler vi vårt pulverlakkerte DÖRR metalldeksel.  
Dette beskytter mot tyveri, vandalisme og alle slags værforhold:

 Artikkel nr. 204463  DÖRR Metalldeksel GH-4 for Snapshot Cloud 4G

Kom innom vår nettbutikk for et større utvalg av Wild-kameratilleggsutstyr og få 

mer informasjon om vårt omfattende jakt- og friluftslivssortiment!
 www.doerr-outdoor.de

17.4 MONTASJEANVISNINGER

Bevegelsessensor
Bevegelsessensoren reagerer kun under visse betingelser og innenfor et bestemt 

område. Hvordan objektene registreres, avhenger sterkt av omgivelsestemperatu-

ren og andre forhold, som f.eks. reflekterende overflater, hvor tilgrodd området er 

o.s.v. Under ideelle forhold, perfekt justering og ved innstilling på høyeste sensi-

tivitetsnivå kan sensoren utløses på 20 m avstand. I normalfall bør man gå ut i fra 

et område på 15 m. Det kan være nødvendig med flere forsøk for å finne en god 

posisjon for kameraet. Dersom du tester utløseren på personer, må du tenke på at 

dyr er betraktelig mindre og kan løpe under utløserens rekkevidde.

Luftforhold
På lik linje med fotografering, er det ikke anbefalt med direkte motlys. Velg en po-

sisjon for kameraet slik at lyset ikker kommer rett forfra eller slik at kameraet står 

i skyggen.

Ly for vær og vind
Selv om kameraet er værbestandig og egnet for utendørs bruk (beskyttet mot støv 

og sterke vannstråler jamfør kapslingsgrad IP66), anbefaler vi å plassere kameraet 

i ly for vær og vind og ikke på den siden hvor været treffer hardest. Sterkt regn og 

langvarig direkte sollys er ikke bra for kameraet. Etter en lengre periode med fuktig 

vær, f.eks. etter tåke, anbefaler vi å oppbevare kameraet i et tørt rom et par dager.

17.5 SKRU MÅ KAMERAET

For å ta kameraet i drift må du forsikre deg om at skyvebryteren (13) er i posisjon 

ON. Etterpå lukker du kameraet. Etter ca. 10 sek. er kameraet aktivt og det vil reage-

re på bevegelser i samsvar med de innstillingene du har gjort.

18 | RENHOLD OG OPPBEVARING

Ikke rengjør kameraet med bensin eller sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler å 

gjøre rent utstyret utvendig med en lett fuktig mikrofaseklut som ikke loer. Ta bat-
teriene ut av kameraet før du gjør det rent. Når kameraet ikke er i bruk, bør det 

oppbevare på et støvfritt, tørt og kjølig sted. Kameraet er ikke et leketøy og skal 
oppbevares utilgjengelig for barn. Hold kameraet utilgjengelig for husdyr.
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19 | TEKNISK INFORMASJON

Opptaksvarianter Bilde / video med lyd / bilde + video med lyd
Kombindert bilde- og videofunksjon ja
Antall LEDer 59 (27 oppe + 32 nede)
LED type Usynlige Black Vision infrarøde LEDer, 940nm
Rekkevidde blits maks. ca. [m] 20
Registreringsområde bevegelsessensor ca. 20 m / 60°
Bildevinkel ca. 60°
Reaksjonstid PIR-sensor ca. 0,35-0,4 s
Bildesensor 5 Mega Piksel Farge CMOS Sensor
Bildeoppløsning [MP] 5MP (2560x1920) / 8MP interpolert  (3264x2448) / 12MP interpolert (4032x3024)
Videooppløsning Full HD 1080P (1920x1080) / HD720P (1280x720) / WVGA (848x480)
Videolengde 5-59s
Digitalt bildeformat JPEG
Digitalt videoformat MOV
Bildesending mobil ja
Videosending mobil nei
Bildevisning ja
Videovisning ja
Lydopptak ja
Objektiv F=3.0/60°
Display LCD TFT 2" (39x31mm), RGB, 262k
Seriebilder (bilder per oppløsning) 1-5
Tidsavsnitt PIR-sensor 3 sekund til 24 timer
Tidsramme per dag 2
Tidsintervallfunksjon ja
Tidsstempel på bilde Kameranavn, batteristatus, temperatur (°F/°C), månefase, dato, klokkeslett
Følsomhet PIR-sensor Høy, middels, lav
Menyspråk DE, GB, FR, IT, RU, PL, HU, CZ
Passordbeskyttelse ja
Minnekort SD/SDHC 4GB inntil max. 32GB (valgfritt)
SIM-kortformat Mini-SIM (Micro-SIM og Nano-SIM med adapter)
Mobilmodul 4G LTE (kompatibel nedover)
Kapslingsgrad IP66
1/4” tilkoblingsgjenger ja
Kompatibel med Dörr festesystem (Artikkel nr. 204490) ja
Energiforbruk ca. I drift ca. 170mA på dagen, 750mA om natten Standby 0,21mA
Batteritid i standby-modus ca. inntil 8 måneder med 12x AA batteri
Driftsspenning DC 12V
Strømforsyning 12x Mignon AA LR6 1,5V alkaline batteri eller oppladbare NiMH AA batteri 
Strømforsyning inkludert i pakken nei
Tilkobling av eksternt batteri ja
Brukstemperatur ca. [°C] -25°C til +60°C
Luftfuktighet ca. [%] 5% - 95%
Lagringstemperatur ca. [°C] -30°C til +70°C
Mål ca. [cm] 12x14,5x8 cm / høyde inkl. antenner: 37cm
Vekt uten batteri ca. [g] 464 g

Dörr GmbH forbeholder seg retten til å gjør tekniske endringer uten å informere om det først.

20 | INNHOLD I PAKKEN
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21 | AVFALLSBEHANDLING, CE-MERKING, FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

21.1 RIKTIG BEHANDLING AV GAMLE BATTERIER

Batteri og oppladbare batteri er merket med symbol av en søppelbøtte med kryss over. Dette symbolet betyr at tomme batterier eller oppladbare batterier, som 

ikke lenger kan lades opp, ikke skal kastes i restavfall. Batterier kan inneholde skadelige stoffer som kan være helseskadelige eller miljøskadelige. Etter tysk lov er du 

forpliktet til å levere inn gamle batterier. (Tysk batterilov §11 Lov om ny reguleringen av ansvar for avfall av batterier og oppladbare batterier). Etter bruk kan du levere 

inn batteriene der du kjøpte de eller et sted nær hvor du bor gratis (f.eks kommunale gjenvinningsstasjoner eller i butikker). Du kan også sende batteriene tilbake til 

selgeren per post.

21.2 EE-AVFALL

13. februar 2003 trådde den europeiske WEEE-loven (Waste Electrical and Electronic Equipment), som sto for en omfattende endring i behandlingen av utbrukt elektrisk 

avfall eller EE-avfall (elektriske og elektroniske avfall). Målet for denne retningslinjen er å forhindre EE-avfall, samtidig som den fremmer gjenbruk, resirkulering og 

andre former for foredling for å redusere avfall. WEEE-logoen (søppelkasse) på produkter og forpakning betyr at produktet ikke skal kastes i restavfall. Du er ansvarlig 

for at alt oppbrukt elektrisk og elektronisk utstyr leveres til de riktige oppsamlingstasjonene. Sortering og fornuftig gjenbruk av EE-avfall fremmer en mer sparsomme-

lig og naturlig omgang med resursene. Videre er gjenbruk av EE-avfall med på å opprettholde miljøet og dermed også vår egen helse. Mer informasjon om EE-avfall, 

gjenvinning og oppsamlingstasjoner finner du hos dine lokale myndigheter, avfallsbedrifter, hos fagforhandlere eller hos produsenten av produktet.

21.3 ROHS-SAMSVAR

Dette produktet er i samsvar med det europeiske RoHS-direktivet, som skal begrense bruken av bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og deres 

modifikasjoner.

21.4 CE-MERKING

CE-merket tilsvarer de gjeldene EU-normene, og betyr at utstyret oppfyller alle de kravene i de gjeldene EU-direktivene for et slikt produkt.

21.5 FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer DÖRR GmbH at radioutstyret [204440] er i samsvart med EU-direktivene 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under 
følgende internettadresse: https://www.doerr-outdoor.de/204440
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