Kamera Redekasse Vejledning
m/farvekamera & lyd
Beskrivelse
Denne redekasse er lavet i egetræ som er en solid, holdbar, vejrbestandig træsort.
Redekassen er forsynet med et farvekamera, således at du fra dit TV kan følge livet i din redekasse - både via billede og lyd!
Kameraet kan tændes og slukkes fra din bolig og giver tydelige billeder af hvad der foregår i redekassen.
Der er monteret et plexiglas vindue lige under taget for at give lys nok til en farveoptagelse, når det er aften/ nat eller når der ikke
er lys nok, slår kameraet automatisk over på optagelse med infrarød sort/hvid – således at du kan følge livet i kassen hele døgnet
rundt
Redekassen er beregnet til fugle som musvit, skovspurv, broget fluesnapper, rødstjert og andre fugle i denne størrelse, men
påmonteres det vedlagte hul passer redekassen til blåmejse, sortmejse, sumpmejse, topmejse, fyrremejse og andre småfugle.
Ved ophængning på væg er der forboret hul på bagsiden af redekassen. Ved ophængning på især mindre træer er der forboret
huller i begge sider til opbindingstrop, for at beskytte træet.
Redekassen sættes op mod Nordvest/nordøst, mindst 1,8 meter oppe med frit rum omkring indflyvning (altså ingen grene under
hullet) og renses minimum én gang om året, senest i december (således at den er vinter & forårsklar), samtidig med at kameraet
tages ind om vinteren.

Monteringsvejledning
Kassen indeholder: Redekasse, farvekamera, 30m. kabel, SCART-stik, 12v strømforsyning.
Kameraet kan tilsluttes et hvilket som helst TV med video-indgang. Typisk er der 2-4 video-indgange på et moderne TV.
Vi anbefaler at du tilslutter RCA Phono-stikkene direkte til dit TV hvis muligt, så der fremkommer mindst muligt signaltab.
Hvis du ikke har phono-indgange, kan de tilsluttes den medfølgende SCART-converter og sættes i Tv’ets SCART-stik.
Det er en fordel at afprøve kameraet på TV’et inden redekassen sættes op:
1.

Fjern beskyttelsesdækslet på kameraet.

2.

Tilslut kameraet til det 30m. kabel . lad samlingerne være indeni kassen.
(for at beskytte samlingerne mod fugt giv evt lidt silicone

3.

Tilslut Phono-stikkene i den modsatte ende af kablet til en ledig video-indgang på dit TV (eller SCART)
Hvis du bruger SCART, skal switchen stå på input.

4.

Tilslut strømforsyningen til 220v (lampen på strømforsyningen skal lyse)

5.

Ved hjælp af TV-fjernbetjeningen vælger du den korrekte video-indgang, typisk foregår det med knappen TV/AV eller
med kanalvælgeren, alt afhængigt af TV-model. Se evt. manualen til dit TV for at se hvordan du tilgår dets AV-kanaler.
Hvis du har flere enheder tilsluttet dit TV, kan det være nødvendigt at fjerne dem først.
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6.

For at sikre den bedste billedkvalitet, er det vigtigt at fokusafstanden er korrekt indstillet på kameraet. Dette gør
kameraet dog normalt automatisk via autofokus indstillingen Under kameraets objektiv sidder der en sikkerhedsskrue.
Den skal løsnes og kameraets fokus justeres, så billedet bliver så skarpt som muligt.

Vedligeholdelse
Det er vigtigt at strømforsyningen slukkes, når kameraet ikke er brug, både for at skåne kameraet og ikke mindst miljøet. For at
forlænge/sikre kameraets levetid anbefales det, at man om vinteren afmonterer dette og opbevare det indendørs ved
stuetemperatur.

Andre muligheder
Det er muligt at optage dine fugle på Harddisk-optager/VHS, enten tilsluttet direkte til enhed eller igennem dit TV. For yderligere
info må vi henvise til dine TV/Harddisk-optager/VHS-manualer. Hvis du har en TV-tuner i din computer, skal den have en Komposit
RCA (Phono) indgang for at du kan se og optage direkte til computeren. Se evt. manualen til din TV-tuner.

Tekniske data

Farvekamera

Opløsning:

420 linier

Udgang:
Brændvidde / billedvinkel:
Minimum belysning:
Automatisk lukker:
Spænding:
Strømforbrug:
Funktioner:

PAL/NTSC/EIA/CCIR
6,0 mm / 69°
1.5 lux
1/60-1/15.000 sek.
6-12 volt
120mW
Automatisk eksponeringskontrol, Automatisk forstærkningskontrol,
Automatisk balancejustering, Ekstern billedesynkronisering, Blændejustering,
Gammajustering, Manuel fokus, Mono lyd.
Euro SCART, Komposit RCA (Phono),

Tilslutningsmuligheder:
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