
Cameraval Bushnell handleiding 

 
 

 

  



 

Batterijen en SD kaart plaatsen 

Druk op de Battery Release. De lade springt open. Trek hem verder met enige kracht en plaats de 
batterijen.  

Plaats de SD kaart in de SD Card Slot. Let op: camera moet uit staan (off). Label wijst naar voren. 
Kaart uithalen: voorzichtig indrukken, hij springt iets naar voren, haal hem er dan uit. 

De camera werkt nu volgens de standaard fabrieksinstellingen. Hang de camera op zijn plek en zet 
hem aan met de Power/Mode Switch op ON. Er gaat een rood lampje knipperen bovenin. Als die uit 
is (10 seconden), is de camera actief. 

Standaard instellingen: foto mode, 10 seconden interval tussen de foto’s, resolutie 3MP. 

De camera met bijgeleverde riem aan een boom vastmaken, of op een statief zetten, onder en achter 
zit een aansluiting. 



Beginnen 
 
Power/Mode Switch  
OFF; camera staat uit. Altijd bij handelingen als transport, kaart-batterijen uithalen/indoen, aan de 
computer hangen. Ook als de camera uitstaat gebruikt hij nog wat energie.  
ON;  camera is aan, LCD scherm uit. 
SETUP; camera is aan, LCD scherm is ook aan. Nu kun je de instellingen veranderen. 
 

INSTELLINGEN; INSTELLEN OF AANPASSEN 
 
SETUP MODE 
Altijd vanaf OFF naar SETUP. Vanaf ON kan storing geven. Als dat gebeurt, eerst terug naar OFF. 
 
De knoppen kunnen nu als volgt gebruikt worden (NIET op menu drukken!) 
UP: zet de camera in video stand. 
DOWN: zet de camera in foto stand. 
RIGHT: handmatig een foto/video maken (handig om te testen). 
ENTER: foto’s terugkijken. UP/DOWN scrollen. 
Met MENU kun je de opname(s) verwijderen. 
In de SETUP MODE kun je de camera uitrichten. Het beeld is gespiegeld! 
 
SETUP MODE druk op (M) MENU 
Met de knoppen RIGHT en LEFT ga je naar de verschillende onderdelen. Met UP en DOWN binnen 
het betreffende onderdelen. Als je een instelling hebt veranderd druk je op ENTER. 
Druk weer op MENU als je klaar bent. 
 
TIJD  
Druk op ENTER en gebruik de UP/DOWN om uur in te stellen. Gebruik RIGHT om naar de minuten te 
gaan en stel die in met UP/DOWN. Met RIGHT naar de datum en volg dezelfde methode. Met ENTER 
bevestig je de instellingen. 
 
Met RIGHT ga je naar de volgende instelling. Dit doe je naar elke instelling. 
 
MODE 
Hier kunnen je kiezen tussen foto’s of video’s maken. Standaard staat hij op foto. Om dat te 
veranderen ga je omlaag en kies video, bevestig met ENTER. 
Hybride: foto’s en video’s. 
 
IMAGE SIZE 
Kies de gewenste grootte. Hoe groter, hoe eerder de SD kaart vol is! 
 
CAPTURE NUMBER 
Kies hier het aantal foto’s dat er per keer gemaakt moet worden. Maximaal 5. Bij slecht licht kan de 
camera moeite hebben met de belichting bij meerdere foto’s. De eerste is dan nog goed, de 
volgende gauw te donker. 
 
FLASH MODE 
Geen idee wat dit doet. 
 
CAMERA NAME 
Hier kun je de camera een naam geven (handig als je er meerdere hebt).  



 
VIDEO SIZE 
Kies de gewenste video grootte. 
 
VIDEO LENGTH 
Kies de gewenst lengte van de video. Minimaal 5 seconden, maximaal 1 minuut. 
 
INTERVAL 
Bepaal hoeveel tijd er tussen de opnames moet zitten. Belangrijk om bij veel triggers de camera niet 
continu in actie te laten komen en zo de batterijen snel uitgeput zijn. Bereik van 0,6 seconden tot 1 
uur. Ook hier geldt: Bij slecht licht kan de camera moeite hebben met de belichting bij meerdere 
foto’s en korte interval tijd. De eerste is dan nog goed, de volgende gauw te donker. Neem dan een 
langere interval tijd. 
 
SENSOR LEVEL 
Reageert op licht. Zet maar op AUTO. Experimenteer later als je de camera beter kent. 
 
CAMERA MODE 
Kies wanneer de camera actief moet zijn. Dag, nacht of 24 uur. 
 
FORMAT 
Formatteert de SD kaart. Let op: haal de foto’s er eerst af!!!!! 
Als de kaart in een ander apparaat of camera is gebruikt, kan het zijn dat de camera het niet herkent. 
Dan moet je hem (eenmalig) formateren. Verder is dat alleen handig als je in het veld alle foto’s in 1 
keer wil verwijderen. 
 
TIME STAMP 
Bij ON staan de gegevens op de foto. 
 
FIELD SCAN 
Bij ON kun je om de zoveel tijd een foto maken. Meer bedoeld om een timelapse serie te maken. 
Voor alleen beweging geactiveerde opnames op OFF. 
 
Field scan ON: bijvoorbeeld je laat de camera elke 15 minuten een foto maken. Hiervoor hoeft de 
camera niet door een beweging van een dier geactiveerd te worden. De camera heeft nu een verder 
bereik, tot circa 150 meter. Een dier moet dichter bij de camera zijn om die te activeren. Je kunt dan 
meer van de omgeving zien en of er verderop wat gebeurt.  
Als er een dier in de tussentijd langs komt, wordt er nog steeds een foto of video gemaakt. 
Je kunt 2 bloktijden maken waarin de camera actief is. 
A: de eerste bloktijd, B de tweede. LET OP: A moet voor B, geen overlap! 
 
COORDINATE INPUT 
Hier kun je (handmatig) je GPS positie invullen. 
 
VIDEO SOUND 
Aan of uit, wat je wilt. 
 
PRO SETTINGS 
Te ingewikkeld, dus NO. 
 
DEFAULT SET 
Bij Execute gaat de camera terug naar de fabrieksinstellingen. 


