
Bushnell Trophy Cam HD Aggressor 
 
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 SD kaart zit bij nummer 2 op de foto. 
De camera heeft een aparte stand om de instellingen te doen. Deze stand zit op de aan/uit 
schakelaar (3 op de foto) tussen ‘off’ (schakelaar helemaal naar beneden geschoven) en ‘on’ 
(schakelaar helemaal omhoog geschoven). Als de schakelaar op ‘setup’ staat, dan staat het scherm 
wel aan, maar de camera niet als je hem zo in het veld hangt. Daarvoor moet de schakelaar op ‘on’ 
worden geschoven. 
 
 

 
 
  



Instellingen 
Schuif de aan/uit schakelaar naar ‘SETUP’, wacht tot het scherm aan gaat en klik vervolgens op de 
‘MENU-knop’. Je komt nu in het menu. In het menu kan je navigeren met de pijltjestoetsen en de 
‘OK-knop’. De pijl naar links en naar rechts zijn om naar het volgende menu-item te scrollen. Bij de 
meeste menu-items kan je de door de opties scrollen met de pijltjes omhoog en omlaag. Bij de 
menu-items waarbij dit niet kan moet je eerst op de ‘OK-knop’ klikken en kan je daarna met de 
pijltjes 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 Set’ en klik op het pijltje omhoog of omlaag totdat 
‘Execute’ verschijnt. Klik vervolgens 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. Scrol met het pijltje naar recht naar ‘Set Clock’ en klik op ‘OK’. Met de pijltjes omhoog en 
omlaag verander je de waarden en met de pijltjes naar links en naar rechts ga je naar de 
volgende waarde om in te stellen. De datumnotatie is voor Nederlandse begrippen vreemd 
opgebouwd. De eerste 4 getallen zijn het jaartal, de 2 getallen daarna de maand en de 2 
getallen daarna de dag. Bevestig de ingevoerde waardes met een klik op de ‘OK-knop’. 

3. Image Size: selecteer HIGH, bevestig met OK. 
4. Capture Number: selecteer 3 Photo, bevestig met OK. 
5. LED Control: selecteer MEDIUM, bevestig met OK. 
6. Camera Name: Stel het 3 of 4 cijferige nummer dat met een markeerstift op de camera staat 

geschreven in als naam. Om dit te doen selecteer je ‘Camera Name’ in het menu en klikt op 
‘OK’. Met de pijltjes omhoog en omlaag krijg je onderin het scherm een rij met tekens te zien 
waaruit je kan kiezen om in te voeren. Klik zo vaak op het pijltje omhoog of omlaag totdat 
het meest rechter teken onder in het scherm een pijltje naar links is. Dit is de ‘backspace’ 
functie. Klik net zolang op het pijltje naar rechts (de fysieke knop) totdat het pijltje naar links 
(het teken in het scherm) is geselecteerd. Klik vervolgens net zo vaak op OK totdat de naam 
helemaal gewist is. Klik nu net zo vaak op het pijltje omhoog of omlaag totdat er onder in 
beeld een rij met cijfers staat. Selecteer nu één voor één de nummers die je wil invoeren en 
bevestig die elk met een klik op de OK-knop. Als de code juist is ingevoerd bewaar je de 
invoer door op de MENU-knop te klikken. 

7. Interval: Druk net zolang op het pijltje omhoog totdat er 01M staat. Pas op! De startwaarde 
is 01S (staat voor 1 seconde), niet 01M (1 minuut). Bevestig met OK. 

8. Sensor Level: selecteer ‘Normal’ en bevestig met OK. 
9. Format: Klik op OK. Selecteer met het pijltje omhoog of omlaag ‘Yes’ en klik op OK. 
10. 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. Format: Klik op OK. Selecteer met het pijltje omhoog of omlaag ‘Yes’ en klik op OK. 
  



Menu-item: Instelling 
moet staan 
op: 

Hoe verander ik de instelling? Wat doet deze 
instelling? 

Set Clock Huidige tijd 
en 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. 

PreSets Advanced n.v.t. (staat standaard goed) Voorgeprogrammeerde 
instellingen. Advanced 
zorgt dat de door ons 
ingestelde instellingen 
gebruikt worden. 

Mode Camera n.v.t. (staat standaard goed) Dit bepaalt of de 
camera foto’s neemt of 
filmpjes. 

Image Size HIGH Druk op ˄ & ˅ om de waarde te 
veranderen. Bewaar de instelling 
door op OK te drukken. 

De kwaliteit van de 
foto’s. 

Image Format Full Screen n.v.t. (staat standaard goed) De verhouding van de 
foto. 

Capture Number 3 Photo Druk op ˄ & ˅ om de waarde te 
veranderen. Bewaar de instelling 
door op OK te drukken. 

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

LED Control Medium Druk op ˄ & ˅ om de waarde te 
veranderen. Bewaar de instelling 
door op OK te drukken. 

De felheid van het 
infrarood licht. 

Camera Name De 3 of 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 > het in te voeren teken 
navigeren. Teken invoeren door op 
OK te klikken. Ingevoerde naam 
opslaan met de OK-knop. 

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

Video Size 1280x720 n.v.t. (staat standaard goed) De kwaliteit van de 
video’s. 

Video Length 10S n.v.t. (staat standaard goed) De lengte van de 
video’s. 

Interval 01M Druk op ˄ & ˅ om de waarde te 
veranderen. Bewaar de instelling 
door op OK te drukken. 

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

Sensor Level Normal Druk op ˄ & ˅ om de waarde te 
veranderen. Bewaar de instelling 
door op OK te drukken. 

Hoe gevoelig de 
bewegingsdetectie staat 
ingesteld. 

NV Shutter Auto n.v.t. (staat standaard goed) Instelling voor 
sluitersnelheid ’s 
nachts. 



Camera Mode 24hrs n.v.t. (staat standaard goed) Hiermee staat de 
camera de hele dag aan. 

Format Execute Druk op OK, selecteer met het 
pijltje naar links ‘Yes’ en druk op 
OK. 

Hiermee worden alle 
foto’s van de SD kaart 
gewist. 

Time Stamp On n.v.t. (staat standaard goed) Of de gegevens zoals 
datum, tijd, 
temperatuur en 
cameranaam op de foto 
worden weergegeven. 

Field Scan Off n.v.t. (staat standaard goed) Time-lapse functie. 
Coordinate Input Off n.v.t. (staat standaard goed) Mogelijkheid om 

handmatig een 
coördinaat in te voeren. 

Video Sound On n.v.t. (staat standaard goed) Of er geluid wordt 
opgenomen bij video’s. 

Default Set Cancel Pijltje omhoog of omlaag om 
‘Execute’ te selecteren. Daarna OK. 

Zet de instellingen terug 
naar de 
fabrieksinstellingen. 

 


