
Procedur för uppdatering av Keepguard KG895 4G LTE CLOUD APP (Görs endast på kameror 

levererade innan 2020-05-15) Alla kameror levererade av oss efter detta har denna uppgradering 

installerad.  

För att din kamera skall fungera igen efter uppdateringen av servrar och APP som utförts behöver du 

ladda in ny mjukvara! Om du inte kan utföra detta själv kan du sända in kameran till oss. 

1. OBS; Börja med att stänga av lösenordsskyddet i kameran om du har det aktivt! 

2. FORMATERA SD-kortet. 

3. SIM-kortet skall sitta i kameran. 

4. Ladda ned filen med den nya programvaran från hemsidan under produkten. 

5. Packa upp programvaran till en ny mapp i din dator (UnZip). Se bild längst ned, så ser de ut 

när du skall sända dem till SD-kortet. 

6. Sätt SD-kortet från kameran i datorn och formatera det. 

7. Skicka filerna från mappen i datorn över till SD-kortet. 

8. Sätt SD-kortet i din kamera.  

9. OBS; Nu kommer som måste göras noga och rätt direkt! Håll översta piltangenten (Placerad 

direkt under kamerans On/Off knapp) konstant intryckt varpå du samtidigt försiktigt för 

kamerans On/Off knapp till läget SETUP (mittre läget) varpå du därefter släpper upp 

pilknappen. 

10. Nu startar kameran uppgraderingen av programvaran och under tiden som detta pågår 

avbryter du inte kameran på något sätt! Kameran kommer att göra uppgraderingen i flera 

cykler, först från SD-kortet och sedan genom att hämta ned ytterligare uppdateringar. Låt 

den bara vara så är den klar på några minuter. 

11. OBS; Gå in i menyn i kameran, till Default och återställ kameran till fabriksinställningarna. 

Måste göras för att aktivera kamerans nya programvara! 

12. Logga in i APPEN så bör din kamera vara i kontakt med den. Prova sända en bild manuellt 

från kameran i läge SETUP genom att hålla in pil vänster på kamerans tangenter någon 

sekund och sedan släppa upp den.  

13. Om det ännu inte fungerar, logga ut ur APPEN. Avinstallera APPEN ur din telefon, ladda ned 

den på nytt till telefonen. Logga in på den igen.  

 

 


