
Hur kommer jag igång (Snabbstart)? 
 
Batterier, SD och SIM kort säljs separat! 
 
1. Sätt i batterierna och skruva på antennen. 
 
2. Sätt i SD kortet (8-32GB) och SIM kortet (Telia, Telenor, Tele2 och Comviq rekommenderas. För 
andra operatörer behöver man ställa in MMS och 3G inställningar manuellt)  
 
3. Ställ in språk och datum/tid. 
SETUP→MENU→Övrigt→Språk→Svenska 
SETUP→MENU→Övrigt→Datum/Tid 
 
4. Ställ in mottagande mobilnummer/ mottagande mejladress/ eller båda. 
SETUP→MENU→3G→Skicka till→Mobil→Mobil1/Mobil2 (knappa in ditt mobilnummer) 
SETUP→MENU→3G→Skicka till→Email→Email1/Email2 (knappa in din e-postadress) 
 
5. Ställ strömbrytaren på ON. 
 
Obs! 
- Glöm inte att aktivera SIM kortet 
- För att skicka MMS måste SIM kortet tankas. 
- För att skicka e-post (SMTP) måste SIM kortet tankas med surf. 

 
 

Hur gör jag en funktionstest? 
 
1. Ställ strömbrytaren på SETUP och vänta tills kameran kopplat upp sig mot operatören, 
signalstyrkeindikatorn tänds i displayen. 
 
2. Tryck på OK knappen en gång. Kameran tar nu en bild och skickar den till inställt mobilnummer/ 
inställd mejladress/ eller båda. 
 
3. Följ händelseförloppet i displayen.  
a) Om allt är OK visas det i displayen. 
b) Om något är fel visas felinformationen i displayen. Kontrollera då att: 
- Mobilnumret och mejladressen är rätt. 
- SIM kortet är aktiverat och det finns pengar på kortet. Felkod 400, 500 visas i displayen ifall det inte 
finns pengar på koret. Kontakta operatören. 
- Sitter SIM kortet i kameran och den är påslagen (strömbrytaren är på ON) kan du be operatören 
kontrollera att de har kontakt med ditt SIM kort. 

 
 

Hur gör jag en återställning till leveransinställningar? 
 
Ifall man gjort oavsiktliga ändringar på kamerans inställningar eller något inte fungerar som det ska 
kan man återställa kameran till leveransinställningarna och börja om från start. 
SETUP→MENU→Övrigt→Återställ kameran→Ja 

 
 
 



Hur ställer jag in MMS och 3G inställningar? 
 
Vi rekommenderar kontantkort från Telia, Telenor, Tele2 och Comviq. Kameran är förprogrammerad 
med dessa operatörer och man behöver bara sätta i kortet, inga andra inställningar behöver göras. 
 
Använder man andra operatörers SIM kort måste man manuellt ställa in operatörens MMS och 3G 
inställningar.  
 
1. Återställ kameran till leveransinställningar. 
SETUP→MENU→Övrigt→Återställ kameran→Ja 
 
2. Ställ in språk och datum/tid 
SETUP→MENU→Övrigt→Språk→Svenska 
SETUP→MENU→Övrigt→Datum/Tid 
 
3. Sätt i SD kortet och SIM kortet (glöm inte att aktivera SIM kortet) 
 
4. Ställ in SIM kortets MMS inställningar  
a) SETUP→MENU→3G→Välj land→Manual 
b) SETUP→MENU→3G→Övriga inställningar→MMS→MMSC/APN/Proxy/Port  
(knappa in inställningarna manuellt, kontanta din operatör och be om att få MMS inställningarna för 
MMSC, APN, Proxy och Port ifall du inte känner till dem) 
c) SETUP→MENU→3G→Skicka till→Mobil→Mobil1/Mobil2 (knappa in ditt mobilnummer) 
 
5. Ställ in SIM kortets 3G inställningar (surf) 
a) SETUP→MENU→3G→Välj land→Manual 
b) SETUP→MENU→3G→Övriga inställningar→3G→APN  
(knappa in inställningen manuellt, kontanta din operatör och be om att få APN för 3G ifall du inte 
känner till dem) 
c) SETUP→MENU→3G→Skicka till→Email→Email1/Email2 (knappa in din e-postadress) 

 
 

Kameran skickar inte bilderna! 
 
1. Kameran är förprogrammerad för SIM kort från Telia, Telenor, Tele2 och Comviq. Använder man 
andra operatörers SIM kort måste man manuellt ställa in operatörens MMS och 3G inställningar för 
att bilderna ska kunna skickas. 
 
2. Försäkra dig om att det finns pengar på kortet. 
- För att skicka MMS måste SIM kortet tankas. 
- För att skicka e-post (SMTP) måste SIM kortet tankas med surf. 
 
3. Gör en funktionstest. 
 
4. Återställ kameran till leveransinställningarna och börja om från start. 

 
 
 
 
 
 



Kameran slutat skicka bilder! 
 
1. Kontakta operatören och kontrollera att det finns pengar på SIM kortet.  
Sitter SIM kortet i kameran och den är påslagen (strömbrytaren är på ON) kan du be operatören 
kontrollera att de har kontakt med ditt SIM kort. 
 
2. Kontrollera att SD kortet inte är fullt. Är SD kortet fullt, radera bilderna. Aktivera även ”SD-kort 
överskrivning” på kameran, detta skriver över den äldsta bilden när ny bild tas. 
SETUP→MENU→Övrigt→SD-kort överskrivning→PÅ 
 
3. Kontrollera rörelsesensorns inställningar. 
SETUP→MENU→PIR→Känslighet/Fördröjning/Time Lapse/Aktiv mellan 
 
4. Gör en funktionstest. 
 
5. Återställ kameran till leveransinställningarna och börja om från start. 

 
 

M2M SIM kort! 
 
Vi rekommenderar kontantkort från Telia, Telenor, Tele2 och Comviq. Kameran är förprogrammerad 
med dessa operatörer och man behöver bara sätta i kortet, inga andra inställningar behöver göras. 
 
M2M kort från andra operatörer kan användas men då måste man manuellt ställa in kortets 3G 
parametrar, APN mm. 
 
Tänk på att M2M kort inte stöder MMS, utan bara SMTP (e-post). 

 
 

Hylte SIM (M2M)! 
 
Hylte SIM finns inte med bland förprogrammerade operatörer i kameran och man måste manuellt 
knappa in inställningarna som APN i kameran, se https://www.hyltesim.se/tutorials 
 
Tänk på att Hylte SIM är ett datakort som endast kan skicka e-post (SMTP), den kan inte skicka MMS 
till mobilen. 
 
Göm inte att aktivera kortet på www.hyltesim.se 
 
Kamerainställning: 
 
1. Återställ kameran till leveransinställningar. 
SETUP→MENU→Övrigt→Återställ kameran→Ja 
 
2. Ställ in språk och datum/tid 
SETUP→MENU→Övrigt→Språk→Svenska 
SETUP→MENU→Övrigt→Datum/Tid 
 
3. Sätt i SD kortet och SIM kortet. 
 
 

https://www.hyltesim.se/tutorials
http://www.hyltesim.se/


4. Ställ in APN. 
a) SETUP→MENU→3G→Välj land→Manual 

b) SETUP→MENU→3G→Övriga inställningar→3G→APN (knappa in hylte.ts.m2m )  
 
5. Ställ in e-postadress 
SETUP→MENU→3G→Skicka till→Email→Email1/Email2 (knappa in din e-postadress)  

 
 

Mavoco (M2M)! 
 
Mavoco finns inte med bland förprogrammerade operatörer i kameran och man måste manuellt 
knappa in inställningarna som APN i kameran. 
 
Tänk på att Mavoco är ett datakort som endast kan skicka e-post (SMTP), den kan inte skicka MMS 
till mobilen. 
 
Göm inte att aktivera kortet, se Mavoco kortets bruksanvisning. 
 
Kamerainställning: 
 
1. Återställ kameran till leveransinställningar. 
SETUP→MENU→Övrigt→Återställ kameran→Ja 
 
2. Ställ in språk och datum/tid 
SETUP→MENU→Övrigt→Språk→Svenska 
SETUP→MENU→Övrigt→Datum/Tid 
 
3. Sätt i SD kortet och SIM kortet. 
 
4. Ställ in APN  
a) SETUP→MENU→3G→Välj land→Manual 
b) SETUP→MENU→3G→Övriga inställningar→3G→APN (knappa in Mavoco kortets APN för 
surf/data, se Mavoco kortets bruksanvisning)  
 
5. Ställ in e-postadress 
SETUP→MENU→3G→Skicka till→Email→Email1/Email2 (knappa in din e-postadress)  

 
 

Vilken APP ska jag använda? 
 
APPen heter “TrailCamera” och kan laddas ner manuellt från Google Play eller App Store, beroende 
av vilken telefon man har. 
Man kan också scanna QR koden i bruksanvisningen med mobiltelefonen för att direkt komma till 
rätt APP. 
 

 



 

 
 

Fjärrstyrning med APPen fungerar inte! 
 
När man använder APPen måste man först lägga till kameran genom att trycka på [+]. 

 
 
Sedan måste man namnge kameran/ knappa in SIM kortets telefonnummer/ välja rätt 
kameramodell/ och trycka på Add.  
Obs! Premium är det mittersta alternativet.  

 
 
Kamerans SMS styrning måste också ställas in på ”Alltid På” för att fjärrstyrningen ska fungera direkt. 
SETUP→MENY→3G→SMS styrning→Alltid på 
 
Obs! 
1. Denna inställning drar mycket ström och batterierna räcker bara i 2–3 veckor. Rekommenderat då 
är att man använder 12V extern strömförsörjning via DC kontakten; typ nätadapter, Bil/MC batteri 
eller Solpanel. 
 
2. APPen skickar SMS till kameran med alla ”General Settings” inställningar. Det då är viktigt att man 
går igenom dessa inställningar i APPen och ställer in samma som tidigare manuellt på kameran, 
annars ersätts de manuella inställningarna av APPens inställningar. 
 
3. Man får inte stänga av ”Camera Switch” och ha ”SMS Remote Control: By Trigger” på APPen, detta 
stänger av kameran samtidigt som det ställer SMS styrning på ”Vid händelse” (någon händelse 
kommer då inte att ske eftersom kameran är avstängd). 
Har man oavsiktligt gjort detta måste man manuellt ändra SMS styrning till ”Alltid På” i kameran för 
att kunna fjärrstyra igen. 
SETUP→MENY→3G→SMS styrning→Alltid på 
 

 
 



Hur fungerar extern strömförsörjning! 
 
Kameran drivs med Alkaliska eller NiMH uppladdningsbara batterier i batterifacket. Använder man 
NiMH batterier behöver dessa laddas i separat laddare när de laddats ur.  
 
Vilen typ av batterier som används i kameran ställs in i kamerans meny. 
SETUP→MENU→Övrigt→Batteri typ→Alkaliska/NiMH 
 
Kameran kan också strömförsörjas med 12V extern spänning via DC kontakten; typ nätadapter, 
Bil/MC batteri eller Solpanel. 
 
Nätadapter:  
Vi rekommenderar Hunters nätadapter till kameran, artikelnummer TL20130. 
Nätadaptern ska vara DC 12V/2A. Pluggen ska ha + på mittenstiftet och ha dimensionen 4.0*1.7mm. 
 
Solpanel: 
Har man inte tillgång till 230VAC rekommenderar vi Hunters Solpanel, artikelnummer TL20100. 
Solpanelen har inbyggt uppladdningsbart batteri. Detta batteri laddas första gången upp med den 
medföljande nätadaptern, därefter underhållsladdas batteriet av solen. Solpanelen kopplas till 
kameran med den medföljande 12V kabeln. 
 
Bil/MC batteri: 
Vi rekommenderar Hunters strömkabel till kameran.  
Strömkabel med kabelskor har artikelnummer TL20110. 
Strömkabel med klämmor har artikelnummer TL20120. 
 
Obs!  
Rekommenderat är att ta ur batterierna från batterifacket när extern strömförsörjning används. 

 
 

Hur återställer jag lösenordet? 
 
Lösenordet är ett stöldskydd. 
Mejla oss kopia på inköpskvittot och bild på kamerans serienummer så skickar vi information om hur 
man återställer.  

 
 

Kameran tar inga bilder på natten, hur gör jag? 
 
1. Byt batterierna, de kan vara dåliga eller urladdade.  
Oftast fungerar batterierna bra när det är dagsljus men belastas av de osynliga lysdioderna när det är 
mörkt och karar inte av att leverera den ström som behövs för att strömförsörja kameran.  
 
2. Gör en funktionstest ute när det är mörkt eller i ett mörkt rum och följ händelsen i displayen. 
 
3. Återställ kameran till leveransinställningarna och börja om från start med nya fräscha batterier.  

 
 
 
 
 



 

”Inget SIM kort” visas i displayen! 
 
1. Kontrollera att SIM kortet sitter i kameran ordentligt och att ett klick hörs när man sätter i eller tar 
ut kortet. 
 
2. Rengöra SIM kortets kontaktytor, på samma sätt som man rengör kreditkort. 
 
3. SIM kortet är oftast ett kombinerat multikort (Micro och Nano) som flyttar på sig.  
Se till att dessa är ordentligt linjerade och tejpa sedan baksidan så att mikro och nano kortet inte 
flyttar på sig. 

 
 
4. Prova med annat SIM kort. 

 
 

Tid och datum har låst sig, hur gör jag? 
 
Tid och datum återställs inte vid återställning till leveransinställningar utan hålls kvar i minnet av en 
backup-kondensator. 
 
För att återställa tid och datum: 
1. Ta ut batterierna från kameran/ koppla ur den externa strömförsörjningen.  
2. Ställ strömbrytaren på ON  
3. Låt kameran stå påslagen minst 1 timme eller över natten (detta laddar ut backup-kondensatorn). 
4. Ställ strömbrytaren på OFF och sätt i batterierna/ extern strömförsörjning. 
5. Återställ kameran till leveransinställningarna och börja om från start. 

 
 

”Inget SD kort” visas i displayen/ SD kortet fungerar inte! 
 
1. SD kortet ska vara mellan 8 och 32GB för att kameran ska fungera. 
 
2. Kontrollera att SD koret inte är låst (det finns en liten lås-switch på sidan av kortet). 
 
3. Formatera SD kortet med kameran. 
SETUP→▲→MENU→Format…→OK→Ja→Ja→OK 
 
4. Prova med ett annat 8-32GB SD kort av annat fabrikat, SanDisk rekommenderas.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Batterierna tar slut snabbt, 2–3 veckor! 
 
Använder man APPen för att fjärrstyra kameran direkt och ställt kamerans SMS styrning på ”Alltid 
På”, drar kameran mycket ström och batterierna räcker bara i 2–3 veckor. Rekommenderat då är att 
man använder 12V extern strömförsörjning via DC kontakten; typ nätadapter, Bil/MC batteri eller 
Solpanel. 
 
För att få längre driftstid, ca 6 månader, ställ kamerans SMS styrning på ”Vid händelse”. 
Detta är kamerans leveransinställning. 
SETUP→MENY→3G→SMS styrning→Vid händelse 

 
 
 
 
 
 


