
 
 

DENVER WCT-5001 

 

Wildcamera 
Snelstartgids 

 

DUT 
 

Overzicht 

 
EN NL 

Positive battery slot Positieve batterijpoort 

Micro SD card slot Micro SD-kaartsleuf 

USB connector USB-aansluiting 

Negative battery slot Negatieve batterijpoort 

Power swith Aan-/uitschakelaar 

AV connector (AC cable not incl.) AV-connector (AC-kabel niet inbegrepen) 

 
 

 
EN NL 

DC Input DC-ingang 

IR LED IR-LED 



IR LED IR-LED 

Photosensitive Fotogevoelig 

Indicate Light Indicatielampje 

Lens Lens 

PIR PIR 

Bottom Lock Vergrendeling onderzijde 

Bottom Fix Hole Bevestigingsgat onderzijde 

 
 
 
De camera heeft 3 algemene gebruiksmodi: 
 
1. Uit-modus: Aan-/uitschakelaar op de stand UIT. 
1.1 Instelleer 4 type AA batterijen (niet inbegrepen) 
1.2 Ondersteunt microSD-kaarten van tot op 32GB (niet inbegrepen) 
 
2. Test modus: Aan-/uitschakelaar op de stand TEST. 
Schuif de aan-/uitschakelaar van UIT naar Test (het indicatielampje zal tweemaal knipperen zodra de 
micro SD-kaart is herkend en eenmaal knipperen als er geen micro SD-kaart is aangesloten) en 
vervolgens naar de stand AAN om de camera in te schakelen. (Schuif de aan-/uitschakelaar a.u.b. niet 
direct van UIT naar AAN) 
Nadat u een microSD-kaart (niet inbegrepen) in de camera hebt gestoken, gebruik een USB-kabel om 
het apparaat aan te sluiten op een computer (in TEST-modus) en de camera zal vervolgens als een 
verwisselbare disk werken.  
 
3. AAN-modus: Aan-/uitschakelaar op de stand AAN.  
Het indicatielampje zal in deze modus ongeveer 10s knipperen tijdens het bufferen en de camera zal 
vervolgens automatisch beginnen te werken met bewegingsdetectie. 
De camera is standaard ingesteld om per activering 3 foto's te nemen plus een video van 10s. 
 
Van de drie bovengenoemde modi wordt de UIT-modus gebruikt als een veilige modus voor het 
vervangen van de microSD-kaart of batterijen en het transporteren van de camera. 
 
4. Foto's en video's op de camera bekijken 
Schakel de camera a.u.b. uit, schuif de aan-/uitschakelaar naar de stand TEST, sluit de camera aan op 
een computer via een USB-kabel (in TEST-modus) en de camera zal vervolgens werken als een 
verwisselbare disk.  
 
Vergeet a.u.b. niet dat dit niet op een storing in de Camera duidt: 
 
Zware regen, mist of motregen (in het donker) zal tot witte foto’s leiden zonder motief. 



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten 
en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten 
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-
symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische 
en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te 
worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld. 
 
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal 
daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt 
in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten. 
 
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen 
kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen 
kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. 
 

Importeur: 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 
www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics



