
Snabbstarts Guide mobilinställningar i KeepGuard KG891 4G 16MP HD 

MMS/GPRS/FTP/SMS-styrd. 

1. Du behöver batterier, SIM-kort laddat med surf, SD-kort 

2. SIM-kortet skall vara upplåst = ingen PIN-kod aktiverad (Gör i mobiltelefonen) 

3. Montera batterierna i kamera- vintertid med minusgrader ute funkar lithium bäst. 

4. Sätt i SIM-kortet i kameran (Upplåst PIN-kod och ringt med så inget hälsningsmeddelande ligger 

kvar. 

5. Sätt i SD-kortet i kameran (Kontrollera så det inte är i skrivskyddat läge! 

6. Starta kameran och låt den koppla upp sig mot mobilnätverket. (Du ser vilket nät och signalstyrka i 

displayen) 

7. Tryck MENU på kameran när den är uppkopplad. 

8. Bläddra framåt i menyn på knappen med en pil höger till en symbol av ett SD-kort. Detta är 

programmet som behövs för programmering för att sända bilder via mobilnätet till e-post. Tryck på 

OK knappen på kamerans så sparas det på SD-kortet. 

9. Stäng av kameran- plocka ut SD-kortet ur kameran. 

10. Sätt SD-kortet i din dators kortläsare eller en extern kortläsare och i datorns USB-port. 

11. Gå in i datorns utforskare, titta efter vilken port SD-kortet sitter i och öppna filen som ligger på det. 

 

På programmets startsida väljer du för sändning via 

E-post att trycka på texten SMTP setting. Skall du 

använda MMS så väljer du MMS. (Exempelbild av 

programmering längst ned) Bäst är att använda ett 

SIM-kort med SURF och sända via mejl eftersom det 

blir mycket billigare (ca 690kr/år oavsett antal 

bilder) 
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Nu har du öppnat SMTP-setting och 

kommit in i programmet för inställning- du 

börjar med att ändra uppe i högra hörnet 

från auto till Manuell inställning. När du 

gör det ändras fälten så du kan skriva in 

din operatörs inställningar samt din e-post 

som sänder ut från kameran etc. Bilden 

här visar dig vilka fält du skall fylla i – 

exemplet är fungerande inställning för 

Halebop med surf. Använder du Telia så 

behöver du bara byta ut APN till: 

online.telia.se så fungerar det. Tänk på att inte använda samma E-postadress för att sända 

ut från kameran som att ta emot bilden. Det kan ställa till det. Den sändande e-

postadressen behöver du ange lösenordet för.  



När du fyllt i alla uppgifter klart ser du en 

ruta med tre prickar på nere till högra 

hörnet, klicka på denna så får du upp 

datorns utforskare. I den väljer du vart 

filen skall sparas och ditt val skall vara 

tillbaka på SD-kortet. När du gjort detta så 

dyker det upp text i rutan path vilket talar 

om vart du valt att spara filen. Tryck nu på 

Generate så sparas filen över till SD-

kortet. 

 

www.z-aim.com 

12. Tag SD-kortet från datorn och sätt tillbaka det i kameran. Starta kameran i SET-UP läget så 

installerar den själv dina inställningar- en kort notis SET visas skärmen. Dina inställningar sparas 

permanent i kameran vilket innebär att du kan byta SD-kort helt utan risk att de försvinner.  

13. Nu kan du mycket enkelt testa om inställningarna blev rätt genom att gå ur menyn- tryck  

på knapp pil höger under två sekunder så öppnas skicka bild, tryck pil uppåt så väljs YES. Tryck OK så 

sänds bilden och du kan följa resultatet i displayen. 

14.  Kameran säger Send Succés om sändningen lyckas och Send failure om inte. Om det misslyckas: 

kontrollera så du inte har ett för lågt intervall mellan att 

bilderna skall tas- du bör inte sätta kortare tid än 1minut. 

Kameran räknar in även detta under manuell sändning för 

att ta med alla möjliga felkällor även här. 

15. Här har du inställningar för olika operatörer. 

Eftersom vissa använder flera olika så kan du behöva 

prova mer än en innan det fungerar i kameran. Tänk även 

på att använda rätt SSL som anges för varje sätt och 

leverantör.  

16. I kamerans meny gör du nu enkelt 

alla andra inställningar som du vill 

ha dem. Tid & datum, namnge 

kameran, tidsintervall mellan 

bilder, antal bilder i följd, sensor 

känslighet, bildstorlek, bildkvalité, 

format, filmkvalité, video längd, 

ljudinspelning, foto, film, foto+film, 

namnge kameran, lösenord, inläggning av kordinater, timer, timelaps, skriv över vid fullt 

SD-kort, tid/datumstämpel, mobilsändning on/off, formatera. 



 
Exempel för inställning av sändning via MMS 

 
För att sända bilder via MMS direkt till din mobil fyller du enkelt i fälten med din operatörs 

inställningar som det visas här ovanför samt ditt mobilnummer!  

Vi hoppas du får riktigt fina bilder med din nya kamera! Vill du dela med dig av någon du tycker 

kan du skicka dem till: info@z-aim.com. 

Din KeepGuard omfattas av två års garanti när du köper den från oss på Z-aim AB! Normalt är 

fabriksgarantin 1år, men vi valde själva att utöka den! Om något fel uppstår kontaktar du oss 

så kan vi sända en fraktsedel till dig! 

Z-aim AB 
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92133 Lycksele 
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