
Gebruiksaanwijzing voor Game Spy 2 Plus 
Digitale jachtcamera

DANK U voor uw aankoop van een Game Spy 2 Plus digitale jachtcamera. Lees deze brochure door voordat u de camera 
gebruikt. Neem als u vragen heeft over dit product of over een ander product van Moultrie contact met ons op via de 
informatie op de achterkant van deze brochure. Registreer uw camera op www.moultriefeeders.com/warranty om uw 
garantie te activeren. 
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SNELSTARTINSTRUCTIESA

Batterijen plaatsen 
Open de camerabehuizing en plaats 6 AA alkaline- of lithiumbatterijen. Zorg dat de (+ en -) polen aansluiten op de polen in het 
batterijcompartiment.

Let op: Zorg dat de camera altijd als u batterijen plaatst of verwijdert op de stand OFF staat.

SD-kaart plaatsen
U dient de voorste behuizing te openen om een SD-geheugenkaart te plaatsen. U kunt 
een SD-kaart met tot 32 GB geheugen plaatsen (niet meegeleverd). Plaats de SD-kaart in 
de richting die staat aangegeven op de kaart, totdat u een klik hoort.

Let op:  De camera doet het niet als er geen SD-geheugenkaart geplaatst is.  
Ultra-/turbo-SD-kaarten worden niet aanbevolen.

Inschakelen
Schuif de modusschakelaar naar de positie Setup. De tijd verschijnt op het lcd-scherm. 
De camera is ingeschakeld. 
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Bevestigen met een riem
Sluit de behuizing en plaats de camera aan een boom of paal, ongeveer een meter 
hoog. Haal de bevestigingsriem door de riemgeulen aan de achterkant van de  
camera en maak hem stevig vast.

Tip: Als u de camera ophangt om een spoor in de gaten te houden, draai de camera 
dan naar beneden gericht op het spoor met een kleine hoek.

Richt de camera op het noorden of zuiden om overbelichting van de zon te voorkomen.
Haal gebladerte rond de camera weg om valse signalen van de wind te voorkomen.

Camera Setup
Battery Installation
Open the camera cover and install 4 C-Cell 
Alkaline batteries. Make sure that the 
(+ and _) polarities match the polarities 
indicated inside the battery chamber.
Note: Anytime you load or unload batteries, 
make sure that the camera is OFF. If using 
12V DC Power Panel Plug, do not remove 
internal batteries.

Insert SD Card
You will need to open the front cover to 
insert a SD memory card. You can insert a 
SD Card up to 32 GB. Insert the SD card in 
the direction indicated on the card, until you 
hear an audible click. 
Note: Camera will not operate without 
an SD memory card installed.

Power ON
Slide the (Mode) Switch to the (Setup) 
position. Press and hold the (ON/OFF) 
Button until the time appears on the LCD 
Display. The camera will power up.

Mounting with a Strap
Close cover and place camera on a tree or 
pole approximately 3 ft. high. Thread 
the mounting strap through the mounting 
strap slots on the back of the camera 
and secure.
Hint: If you are mounting camera to cover a 
trail face the camera down the trail tilted at 
a slight downward angle. 
Face the camera North or South to avoid 
over exposure from the sun. 
Clear brush away from camera front to 
avoid false triggers from the wind.

NO

Trail

YES

Trail
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CAMERA INSTELLENB
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Inschakelen
Schuif de stroomschakelaar naar de positie ON. Het batterijniveau verschijnt twee 
seconden lang op het lcd-scherm. 99

Hi

Hi

Als de camera detecteert dat het batterijniveau 15% of minder is, zal het scherm Low 
Battery verschijnen en schakelt het apparaat uit.

Na twee seconden zal de camera af gaan tellen. Als de teller op '00' staat, zal het scherm 
uitschakelen en keurt de camera de Opnamemodus goed. 09

Hi

Schuif de modusschakelaar naar de positie SETUP om de instellingen van de camera aan te passen. De camera laat de huidige ingestelde tijd 
zien. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om de knipperende optie aan te passen. Klik op OK als de instelling aangepast is naar de 
gewenste mogelijkheid om uw huidige instelling vast te zetten en naar het volgende veld te gaan.

Let op: in de SETUP-modus detecteert de bewegingssensor beweging en licht de STATUSLED aan de voorkant van de camera ongeveer een 
seconde lang op. U kunt deze functie gebruiken om te controleren of de camera goed gericht is om beweging in het gewenste doelgebied te 
detecteren.



Datum en tijd instellen
Als de camera in de modus Setup staat, laat het lcd-scherm de tijd zien. Als 
u op de knop OK drukt, begint de selectie te knipperen. Gebruik de knoppen 
Omhoog/Omlaag om de selectie te veranderen. Klik op de knop OK om de 
huidige selectie vast te zetten en naar de volgende selectie te gaan. Herhaal 
dit proces om jaar, maand en dag in te stellen.

Waarnemingsvertraging instellen
De waarnemingsvertraging bepaalt het aantal minuten tussen foto's wanneer 
een dier waargenomen wordt en binnen het bereik blijft. Klik op de knop OK. 
Gebruik de knoppenOmhoog/Omlaag om te kiezen tussen (5, 15, 30 sec, 1 of 
5 min). Klik op OK om uw huidige selectie vast te zetten en naar de volgende 
selectie te gaan. 

AM

Hi

AM

Hi

Opnamemodus instellen
Gebruik de knoppen Omhoog/Omlaag om te kiezen tussen vijf verschillende modi: 
1 foto/lage resolutie, 1 foto/hoge resolutie, 3 foto's/lage resolutie, 
3 foto's/hoge resolutie en hoge/lage video. Klik op OK om uw huidige selectie  
vast te zetten en naar de volgende selectie te gaan. 

Rechts worden de iconen getoond die voor iedere modus op het scherm  
te zien zullen zijn:

1

Hi

Hi 1

Lo

Lo 3

3
Hi

Lo

1 foto, lage resolutie

1 foto, hoge resolutie

3 foto's, lage resolutie

3 foto's, hoge resolutie

Video, hoge resolutie

Video, lage resolutie
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CAMERA INSTELLEN (vervolg)B

Camera-ID instellen 
Gebruik de knoppen Omhoog/Omlaag om te kiezen tussen negen verschillende 
nummers (1-9) om uw camera's te kunnen onderscheiden (bijv. als 3 geselecteerd 
wordt, staat op de informatieregel 'CAMERA 3'). Klik op OK om uw huidige selectie vast 
te zetten en naar de volgende selectie te gaan. 

Hi

Fototelling herstellen / Afbeeldingen verwijderen / Kaart formatteren
U kunt de telling van de foto's op de camera herstellen. Gebruik de knoppen Omhoog/Omlaag 
om te kiezen tussen Yes of No. Klik op de knop OK om de selectie te bevestigen. Met 'Yes' herstelt 
u het bestandsnummer en begint dit weer bij 0001, alle afbeeldingen die op de SD-kaart 
opgeslagen staan, worden ook verwijderd.

LET OP: Hiermee wordt ook uw SD-kaart geformatteerd voor gebruik in uw camera.

Hi
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DATE
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Belangrijke informatie over de batterijen
- Gebruik alleen alkaline- of lithiumbatterijen. Wij raden aan batterijen van Energizer te gebruiken.

- Combineer geen oude en nieuwe batterijen. Vervang altijd ALLE batterijen tegelijkertijd.

- Verwijder de batterijen als de camera niet in gebruik is.

Moultrie beperkte garantie
Dit product is voor verzending uitgebreid getest en geïnspecteerd. De garantie geldt voor defecten in het materiaal en vakmanschap 

tot een jaar na de datum van aankoop. Onder deze beperkte garantie bevestigen wij dat we ieder onderdeel dat defect blijkt te 

zijn van het originele materiaal of vakmanschap kosteloos zullen vervangen of repareren. Neem telefonisch contact op met onze 

klantenserviceafdeling als u diensten binnen de garantie nodig heeft. Als uw probleem niet over de telefoon verholpen kan worden, 

kan het voorkomen dat u uw product en aankoopbewijs naar ons op moet sturen.

U moet uw camera registreren op www.moultriefeeders.com/warranty om uw garantie van een jaar te activeren. 

Probleemoplossing
Ga naar www.moultriefeeders.com/contact-us voor hulp en nuttige tips bij probleemoplossing.

Retourneringen en reparaties
Ga naar http://www.moultriefeeders.com/return-policy en vul het formulier in of stel uw vragen aan onze serviceafdeling, die ze 

graag beantwoordt. Bel 800-653-3334, maandag - vrijdag, 8:00 tot 17:00 CST.
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FCC-verklaringen

Moultrie-producten
MCG-13200

Let op: wijzigingen en aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij kunnen het recht van de gebruiker om 
het apparaat te gebruiken nietig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-reglementering. Aan het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden verbonden: (1) Dit apparaat mag geen 
schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening kan veroorzaken.

LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TV-STORINGEN DIE VEROORZAAKT WORDEN DOOR ONBEVOEGDE WIJZIGINGEN 
AAN DEZE APPARATUUR. 
DERGELIJKE WIJZIGINGEN KUNNEN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN NIETIG VERKLAREN.

LET OP: Dit apparaat voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
ingesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te verstrekken wanneer de apparatuur in een residentiële omgeving gebruikt wordt. 
Dit toestel genereert en gebruikt radiogolfenergie en kan deze ook afgeven. Wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies kan dit 
ernstige storing met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat storingen niet voor zullen komen bij een bepaalde installatie. 
Als dit apparaat schadelijke storingen voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en aan te 
zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een circuit waar de ontvanger niet op is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met de verkoper of met een ervaren radio-/tv-technicus.

02032017 / MCG-13200

Game Spy 2 Plus

www.moultriefeeders.com
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