XperiBIRD Gebruiksaanwijzing

Version 1.05

De camera sturen

Tik de volgende URL in de adresbalk van uw browser:

http://xperibird.local
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Kies uw taal.
Merk op: u kunt de taal
altijd wijzigen door naar de
homepage terug te keren.

Nu zou u een rechtstreeks
beeld van de binnenkant van
het nestkastje moeten zien.
De datum en het uur staan
bovenaan het beeld aangeduid.
Het uur is dat van de tijdzone
GMT. U kan de datum en het uur
veranderen met een tutorial die u
vindt
onder
het
thema
‘Handleidingen' op de website.

Onderaan het beeld ziet u het
stuurpaneel van uw camera.
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Onderaan het beeld staan de
bedieningsknoppen van de
camera.
Met elk van de vijf knoppen zet u
een andere functie van de
camera in werking.
1.
2.
3.
4.
5.

Een filmpje opnemen
Een foto nemen
Versneld
Opstarten (bewegingswaarneming)
Pauze

U zal de camera beter kennen als u volgende instructies opvolgt:
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Begin met een filmpje op te
nemen. Klik op de knop, die
rood wordt zodra de camera
begint op te nemen.
Klik na 10 seconden nog eens
om de opname stop te zetten.
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Neem nu een foto door op
de fotoknop te klikken.

6

7

Om de foto’s en filmpjes
te bekijken, klikt u op de
balk < Foto- en filmgalerij
> onder de stuurknoppen.
Klik op de filmpjes en
foto’s die u wilt bekijken.

De groene capaciteitsbalk toont
hoeveel opslagruimte er nog is op
het interne geheugen van de camera.
Vergeet niet de bestanden te
downloaden of te verwijderen,
zodra er geheugen vrijkomt.
Om een bestand te downloaden
vinkt u het aan en klik dan op
< Get Zip >.

Opmerking: sommige camera’s kunnen de ‘Get Zip’-knop niet tonen. Is dit bij u het geval, kijk dan naar de
tutorial ‘Get Zip’ onder het thema ‘Documenten’ in het gebruikersgedeelte of schrijf naar info@xperibird.be.
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Als u alle beelden op uw
computer hebt
overgeplaatst, klik dan
op ‘Delete All’ om ze dan
van de geheugenkaart te
verwijderen.
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Ga terug naar het
bedieningsscherm van uw camera.
Probeer nu de optie < Versneld >.
Klik op de pijl < Back > bovenaan
uw scherm en u komt weer naar het
hoofdscherm.
Klik nu op de knop < Versneld >.
Nu neemt de camera automatisch
met regelmatige tussentijden een
foto.

Opmerking: Bekijk de tutorial ‘Timelapse’ om te zien hoe u de parameters van deze opnamemodus kunt
veranderen.
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Om de frequentie van de
opnames te versnellen, klikt
u op de balk “tijdschakelaar”
onder de stuurknoppen.
Kies de lengte van die tussentijden
bij het thema ‘Timelapse-interval’ (in
seconds) en klik dan op “OK”.
Opmerking: maak de tussentijd niet
te kort (minder dan enkele minuten)
of laat deze opnamefunctie niet te
lang staan, want dan raakt de
geheugenkaart helemaal vol en krijgt
u last van veel bugs.
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De volgende functie is de
bewegingswaarneming.
Klik op < Opstarten >.
Uw camera neemt dat telkens
een foto wanneer hij een
beweging in het nestkastje
waarneemt.
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Met de knop < Pauze > kan
u een beeld doen stilstaan,
wanneer u heel goed naar
de vogels wilt kijken zonder
een foto te nemen. Als u
nog eens op die knop klikt,
start de opname opnieuw.

U kunt veel parameters van de
camera wijzigen!
Op de website
www.xperibird.be kan je na het
inloggen met je login en
wachtwoord in de rubriek
“Handleidingen" vindt u alle
handleidingen die we maakten
zodat u uw XperiBIRD.be-kit
kan plaatsen en gebruiken.

We spreken af op onze website www.xperibird.be, waar u uw foto’s
en filmpjes kunt delen op de blog en uw waarnemingen van de
bewoners van
uw nestkastjes kan invoeren!

