Guide for hurtig installation
- i stalden

Sådan fungerer kameraet
1. Kameraet overvåger din hest, signalet sendes
via kablet til A300-antennen uden for stalden.

I STALDEN
Stald

2. A300-antennen på staldmuren sender signalet
til modtagerantennen, A300.

Bolig

1.

4.

2.

3. videoLink modtager signalet fra
modtagerantennen, A300, og sender det så til
dit hjem for bedre billedkvalitet.

3.

4. Den bærbare LCD-skærm modtager trådløst
signalet fra videoLink og giver dig en tryg
overvågning af hesten fra dit hjem.

Maximum 800 m

I HESTETRANSPORTEN

4.

1. Kameraet gør det muligt for dig at holde øje
med din hest, når den er i hestetransporten.

1.

2. Tilslut kameraet med transportkablet på 1,5 ved
at forbinde det til taglyset eller baglygterne.
3. LCD-skærmen drives med cigarettænderkablet
eller det medfølgende batteri.

2.

4. Placér LCD-skærmholderen i bilen ved hjælp
af forrudefatningen/fatningen til aircondition for
sikker overvågning af din hest.

3.
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I HESTETRANSPORTEN:

Mounting options:

Tilslut den sorte antenne (2dBi) til kameraet. Montér det ekstra
fatningsbeslag (823FOT) for bedst mulig visning af din hest og
afhængigt af, hvor i din hestetransport du har strømtilslutning.
-

Kameraet leveres med transportkabel på 2,5 m (116TRA). Montér
kamerahovedet til monteringsfoden.
BEMÆRK! Anvend altid LUDA-transportkablet (116TRA), når
kameraet monteres i en hestetransport!

2
3

Max 1,5 m

Kobl hestetransporten fra bilen for at sikre, at der ikke er strøm i
hestetransporten. Tilslut transportkablets hesteskostik (116TRA) til en ekstra
strømkilde (sædvanligvis baglygterne eller taglyset). Tilslut det hvidstribede
kabel til positiv (+) og det helt sorte kabel til negativ (-). Tilslut den anden
ende af transportkablet til kameraet.
Kobl igen hestetransporten til bilen, start motoren, og tænd lygterne for at
sikre, at der er strøm i hestetransporten. Hvis du har forbundet kablerne
korrekt, lyser den røde LED på hestetransportens kabelboks. Hvis du har
forbundet kablerne forkert, lyser LED´en ikke, og kameraet får ingen strøm.

+

12/24 V

-+
-

+

12/24 V

OK!

NOT OK

Montér LCD-skærmen på et passende sted i førerkabinen med
sugebeslaget (a) eller airconditionbeslaget (b). Tilslut LCD-skærmen
til bilens strømfatning med cigarettænderadapteren (110CIG).
Start motoren, og tænd LCD-skærmen. Vælg samme kanal på LCDskærmen med kanalvælgeren, som kameraet sender på.

ON/OFF

a
b
CH
Cigarette lighter socket
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FØR DU BEGYNDER:
Start med at sætte batteri i LCDskærmen. Tilslut strømadapteren (5 volt
udgangsspænding!) til LCD-skærmen,
og oplad batteriet i 2 timer.

!

BEMÆRK! Anvend kun adapteren
med 5 volt udgangsspænding til LCDskærmen. Sørg altid for at anvende en
strømadapter med udgangsspænding,
der svarer til produktet! Hvis du anvender
en forkert, kan du ødelægge udstyret!

4
2 3

1

DC

I STALDEN:

Placér senderantennen A300 (5 dBi) på staldens ydermur med
antenne-elementerne vendende vandret mod jorden. Peg
antennen mod det sted, hvor du vil placere modtagerantennen
A300. Maksimal rækkevidde er 800 meter (2600 fod) mellem
senderantennen A300 og modtagerantennen A300 med
fuldstændigt frit udsyn. For at opnå den bedst mulige
billedkvalitet, er det bydende nødvendigt med færrest mulige
forhindringer mellem de to A300-antenner.

90˚

90˚

5V

Stable

Anvend altid den rette strømadapter til det rigtige
produkt, ellers kan du ødelægge produkterne!

4

1
Placér kameraet 2 meter fra et vægstik
og inden for 12 meter fra det sted, hvor
du vil placere senderantennen A300.
BEMÆRK! Anvend kun strømadapteren
med 12 volt udgangsspænding til
kameraet. Sørg altid for at anvende en
strømadapter med udgangsspænding,
der svarer til produktet! Hvis du
anvender en forkert, kan du ødelægge
udstyret!

!
12V

Stable

2

Home

1. Montér en af de 2 medfølgende dBi-antenner på videoLink
senderdel.
2. Sæt det 5 meter lange A300-antennekabel på videoLink
modtagerdel.
3a. Sæt krymperøret på den løse ende af antennekablet.
3b. Sæt den løse ende af antennekablet i A300-antennen
(9dBi).
3c. Varm ikke krymperøret op, før du har konstateret, at du har
en tilfredsstillende billedkvalitet på LCD-skærmen.
4. Tilslut strømadapteren (kun 5 volt udgangsspænding!) til
videoLink.
5. Indstil videoLinks modtagerdel til samme kanal, som
kameraet sender på (a). Indstil videoLink senderdel til en
anden kanal end den, modtageren er indstillet til, for at
undgå interferens mellem modtageren/senderen (b).
BEMÆRK! Håndtér antennekablet forsigtigt, bøj det ikke
mere end 90°, og klem det på ingen måde.

Home

1. Fjern den sorte kameraantenne (2dBi).
2. Sæt en ende af det 12 m lange antennekabel i kameraet.
3a. Sæt krymperøret på antennekablet.
3b. Sæt den anden ende af antennekablet i senderantennen
A300 (5 dBi).
3c. Varm ikke krymperøret (3c) op, før du har kontrolleret
billedkvaliteten på modtagerbilledet på LCD-skærmen.

Trasmittente A300
Ricevente A300

3a

BEMÆRK! Vær forsigtig med antennekablet, bøj det ikke
mere end 90°, og klem det ikke.

3b
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Tænd LCD-skærmen, og indstil kanalen til samme kanal,
som videoLink sender på. Nu skulle der gerne være billede
på LCD-skærmen. Om nødvendigt
kan du finde hjælp og grundige
retningslinjer i brugervejledningen
for installation.

!
Stable

Home

Stable

Home

