
Browning Dark ops PRO XD 
 
Basiswerking 
Om bij het bedieningspaneel te komen dien je de clip aan de zijkant van de camera (1 op de foto) los 
te maken en de klep te openen. 
De batterijen kunnen worden verwisseld door op de ‘Eject-knop’ (2 op de foto) te drukken. De 
batterijlade (3 op de foto) schuift nu naar buiten. 
De SD kaart zit bij nummer 4 op de foto. 
 
 

 
 
 
 
Instellingen 
Schuif de aan/uit schakelaar naar ‘ON’ en klik vervolgens op de ‘M-knop’. Je komt nu in het menu. Als 
je even niets doet in het menu gaat het scherm vanzelf uit. Als dat gebeurt, druk dan op de ‘M-knop’ 
en wacht even tot de camera is opgestart. Klik daarna nogmaals op de ‘M-knop’ om weer in het 
menu te komen. In het menu kan je navigeren met de pijltjestoetsen en de ‘OK-knop’. De pijl 
omhoog en naar beneden zijn om naar het volgende menu-item te scrollen. Bij de meeste menu-
items kan je de door de opties scrollen met de pijltjes naar links en naar rechts. Bij de menu-items 
waarbij dit niet kan moet je eerst op de ‘OK-knop’ klikken en kan je daarna met de pijltjes omhoog en 
omlaag de waardes veranderen. 
 



Instellingen voor het eerste gebruik: 
De volgende instellingen moeten worden aangepast (instellingen die niet hoeven te worden 
aangepast staan hier niet genoemd): 
 

1. Scrol in het menu eerst naar ‘Default Setting’ (of ‘Fabrieksinst.’ als de camera op Nederlands 
staat ingesteld) en klik op de ‘OK-knop’. Klik een keer op het pijltje naar rechts om OK op het 
scherm te selecteren en klik op de fysieke ‘OK-knop’. Je keert automatisch terug naar het 
menu. 

2. Ga in het menu naar ‘Language’ en klik op het pijltje naar links (2x) totdat ‘Nederlands’ is 
geselecteerd. 

3. Selecteer ‘Datum’ in het menu en klik op ‘OK’. De datumnotatie is voor Nederlandse 
begrippen vreemd opgebouwd. De eerste 2 getallen zijn de maand, de 2 getallen daarna de 
dag en de 4 getallen daarna het jaartal. Scrol met de pijltjes omhoog en omlaag naar de juiste 
dag en klik daarna op het pijltje naar rechts. Scrol nu naar de juiste maand en klik daarna op 
het pijltje naar rechts. Scrol naar het juiste jaartal en sluit af met een klik op de ‘OK-knop’. 

4. Tijd: Stel de juiste tijd in en selecteer AM of PM (AM is tussen 12 uur ’s nachts en 12 uur ’s 
middags. PM is tussen 12 uur ’s middags en 12 uur ’s nachts). 

5. Foto Res: selecteer met de pijltjestoetsen naar links en naar rechts ‘Ultra[24MP]’. 
6. Belichting: selecteer ‘Max Battery’ 
7. MultiShot: selecteer ‘STD-3Shot’ 
8. Temp Eenheid: selecteer ‘Cels.’ 
9. Bewegingsdetect: selecteer ‘Normal’ 
10. Naam: Stel het 4 cijferige nummer dat met een markeerstift op de camera staat geschreven 

in als naam. Om dit te doen selecteer je ‘Naam’ in het menu en klikt op ‘OK’. Verander de 
eerste letter met de pijltjes omhoog en omlaag in het eerste cijfer van de 4 cijferige code en 
klik op het pijltje naar rechts om het tweede cijfer in te stellen. Als alle 4 de cijfers zijn 
ingesteld kan je de overige letters en cijfers veranderen in een spatie. De spatie zit na de Z en 
voor de 0 (nul). Klik als de naam is ingesteld op de ‘OK-knop’. 

11. Verwijder alles: Klik op ‘OK’, selecteer daarna op het scherm OK en bevestig door op de ‘OK-
knop’ de drukken. 

12. Je kan de camera nu uitzetten zonder dat deze instellingen verloren gaan. Controleer de 
instellingen altijd voordat de camera in het veld wordt geplaatst en nadat de batterijen zijn 
gewisseld. Achteraan in deze handleiding staat een tabel met hoe alle instellingen moeten 
staan. 

 
Instellingen die bij ieder gebruik moeten worden ingesteld: 

1. Verwijder alles: Klik op ‘OK’, selecteer daarna op het scherm OK en bevestig door op de ‘OK-
knop’ de drukken. 

  



Menu-item: Instelling 
moet staan 
op: 

Hoe verander ik de instelling? Wat doet deze 
instelling? 

Datum Huidige 
datum 

Klik op de OK-knop om de instelling 
te kunnen wijzigen. Daarna met ˄ 
en ˅ de waarde aanpassen en met 
< en > naar de volgende waarde 
gaan om in te stellen. Opslaan met 
de OK-knop. 

Laat zien wanneer een 
foto genomen is. 

Tijd Huidige tijd Klik op de OK-knop om de instelling 
te kunnen wijzigen. Daarna met ˄ 
en ˅ de waarde aanpassen en met 
< en > naar de volgende waarde 
gaan om in te stellen. Opslaan met 
de OK-knop. 

Laat zien wanneer een 
foto genomen is. 

Modus Foto Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

Dit bepaalt of de 
camera foto’s neemt of 
filmpjes. 

Rusttijd 1Min Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

De tijd die na activatie 
van de camera wordt 
gewacht totdat hij weer 
geactiveerd kan 
worden. 

Foto Res Ultra[24MP] Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

De kwaliteit van de 
foto’s. 

MultiShot STD-3Shot Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

Het aantal foto’s dat 
vlak na elkaar wordt 
genomen als de camera 
wordt geactiveerd. 

Starttijd 12:00 AM NIET VERANDEREN Instellingen waarmee 
de camera slechts 
tussen bepaalde tijden 
aan staat. 

Eindtijd 12:00 AM NIET VERANDEREN Instellingen waarmee 
de camera slechts 
tussen bepaalde tijden 
aan staat. 

Video Res. Hoog n.v.t. (we hebben de camera niet 
op video ingesteld, dus deze 
instelling doet niets) 

De kwaliteit van de 
video’s. 

Video Lengte 10sec n.v.t. (we hebben de camera niet 
op video ingesteld, dus deze 
instelling doet niets) 

De lengte van de 
video’s. 

Smart IR Aan n.v.t. (we hebben de camera niet 
op video ingesteld, dus deze 
instelling doet niets) 

Indien ‘aan’, dan blijft 
hij filmen zolang er 
beweging wordt 
gedetecteerd. 

Belichting Max Battery Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

De felheid van het 
infrarood licht. 



TL Interval 20sec n.v.t. (we hebben de camera niet 
op time-lapse ingesteld, dus deze 
instelling doet niets) 

De tijd tussen time-
lapse foto’s. 

TL Periode 3Uur n.v.t. (we hebben de camera niet 
op time-lapse ingesteld, dus deze 
instelling doet niets) 

Hoe lang per dag er 
time-lapse foto’s 
worden genomen. 

Temp Eenheid Cels. Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

Of de temperatuur in 
Fahrenheit of in Celsius 
wordt weergegeven. 

Info Strip Aan Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

Of de gegevens zoals 
datum, tijd, 
temperatuur en 
cameranaam op de foto 
worden weergegeven. 

SD Management Uit Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

Indien ‘aan’, dan wordt 
als de SD kaart vol is, de 
oudste foto steeds 
gewist om een nieuwe 
foto te kunnen maken. 

Bewegingsdetect Normal Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

Hoe gevoelig de 
bewegingsdetectie staat 
ingesteld. 

Bewegingstest OK OK-knop Om te testen of de 
camera beweging 
detecteert. Bij beweging 
knippert het rode 
lampje aan de voorzijde 
van de camera. 

Taal Nederlands Druk op < en > om de waarde te 
veranderen. 

De taal van het menu. 

Naam De 4 cijferige 
code die met 
markeerstift 
op de 
camera staat 
geschreven. 

Klik op de OK-knop om de instelling 
te kunnen wijzigen. Daarna met ˄ 
en ˅ de waarde aanpassen en met 
< en > naar de volgende waarde 
gaan om in te stellen. Opslaan met 
de OK-knop. Backspace of delete 
bestaat niet. Gebruik een spatie 
om een teken te wissen. 

Hiermee herken je de 
camera en kan je aan 
een foto zien van welke 
camera/locatie een foto 
komt. 

Fabrieksinst. OK OK-knop en < & > Zet de instellingen terug 
naar de 
fabrieksinstellingen. 

Verwijder alles OK OK-knop en < & > Hiermee worden alle 
foto’s van de SD kaart 
gewist. 

Software update OK NIET VERANDEREN  
 


