
Fågelholk med kamera. 
Beskrivning 
Denna fågelholk i solid godkänt och väderbeständigt trä är försedd med en kamera, så du 
kan följa livet i fågelholken från din PC med tv-kort eller TV. Både med ljud och bild. 
Kameran sätts på och stängs av inifrån din bostad och ger tydliga bilder på vad som sker i 
fågelholken.  
Fågelholken passar i första hand till småfåglar. 
Monteringsanvisning 
Det är en fördel att prova funktionen innan fågelholken monteras ute. 
1. Anslut kameran till fördelarkontakt enligt vit kontakt/vit kontakt; gul/ gul; röd/svart. 
2. Anslut phono kontakterna till en ledig videoingång, kontakterna ska passa gul/gul; vit/vit. 
Det är viktigt att det inte redan finns en annan anslutning i samma ingång via SCART-
kontakt. 
3. Anslut strömförsörjningen till 220 V (grön lampa lyser). Anslut svart ledning från 
strömförsörjningen till röd kontakt på fördelarkontakt. 
4. Ta bort linsskyddet på kameran. 
5. Med hjälp av TV-fjärrkontrollen väljer du den rätta video-ingången, vanligen används 
knappTV/AV eller med kanalväljaren. Se manualen till din TV. 
 
För att säkra bästa bildkvalitet, är det viktigt att fokusavståndet är rätt inställt på kameran. 
Under kamerans objektiv sitter en säkerhetsskruv. Den ska skruvas upp och fokus justeras 
Så att bilden blir så skarp som möjligt. 
På baksidan av holken finns ett förborrat hål för upphängning. 
Sätt upp fågelholken mot nordväst till nordost, minst 2 m upp med fri inflygning. Rensa 
holken minst en gång om året, senast i december, samtidigt med att kameran tas in för vinter 
förvaring. 
Det är viktigt att strömförsörjningen bryts när kameran inte används, för att skona kameran 
så mycket som möjligt. För att förlänga kamerans livslängd rekommenderas att man förvarar 
kameran inomhus om vintern. 
Andra möjligheter 
Det är möjligt att spela in dina fåglar Video/DVD, antigen direkt ansluten eller genom din TV. 
För ytterligare info hänvisar vi till din TV/manual. För anslutning till PC krävs ett TV-kort i 
datorn, det ska vara en RCA ingång för att visa bilderna i datorn. 
Teknisk data 
Upplösning: 420 linjer 
Kontakt: PAL/CCIR/EIA/NTSC 
Brännvidd/vidvinkel: 6 mm/69° 
Minimum belysning: 1,5 lux 
Spänning: 6-12 V 
Strömförbrukning: 120 mW 
Funktioner: Automatisk exponeringskontroll, automatisk förstärkningskontroll, 
automatisk balansjustering, bländar justering, gamma justering, 
manuell fokus, mono ljud. 
Anslutningsmöjligheter: Euro SCART, Komposit RCA(Phono), BNC (via konverter) 


