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Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til MMS 

Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS 

abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse af billeder. 

Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC´en vha. USB stikket. 

Tryk på linket til Software til Bolyguard 982 

Åben filen BMC CONFIG 2.0.0.8.exe 

 

Vælg MG982K-10M og tryk ok. 

 



 

 

2 

 

Indtast Admin nummer, det nummer, der kan styre kameraet vha. sms eller APP.  

Indtast de numre eller mail, der skal modtage billederne. 

Nederst ved ”Attenten please…” vælg det drev som SD kortet sidder i, så du gemmer på SD drevet i stedet 

for på computeren. F.eks. H eller F. 

Select Country vælg Others og tryk på Check WAP/Internet Parameters 
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Indstillingerne for MMS for Greentel/Telekæden simkort 

MMS URL: http://mms.telia.dk 

MMS APN: mmssp 

Port: 8080 

MMS IP: 193.209.134.131 

 

http://mms.telia.dk/
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Change Settings: 

PIR interval skal være på mindst 2 minutter, så kameraet kan nå at sende et billede før det sender et nyt 

Photo Burst: Hvor mange billeder kameraet tager hver gang. Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men 

kun det sidste billede bliver sendt til telefonen/mail 

SMS Control: sættes til On, hvis man vil kunne sende sms beskeder til kameaet 

Send to: Her vælges Phone [MMS] eller Email[MMS], så modtager man enten billedet som MMS på 

telefonen eller mail. Kameraet kan ikke begge dele 

Send mode: Instant, max 99. Det betyder den sender billede, når der er bevægelse foran. 

Hvis man ønsker at sende et test billede, skal det sættes til manual, når test billedet er taget, skal man 

huske at ændre indstil til instant igen, dette kan gøres direkte i kameraet. 

Man kan ikke sende video, så Camera mode skal stå til Photo. 
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Husk at vælge det drev, hvor SD kortet sidder, så der ikke gemmes på computeren 

 

Tag kameraet i brug 

Sæt nu SD kortet tilbage i kameraet, tænd kameraet på set up, kameraet skriver nu succesful opdated. 

Kameraet finder signal, der skal helst være mindt 3 streger, derudover skal der stå 26866 eller telia i 

displayet 

Sæt det nu på ON, så tager kameraet billeder, når der er bevægelse foran. 

Tag et test billede 

Sæt kameraet på set up, vent til der er fundet signal og der står 23866 eller Telia i dsiplay. 

Tryk på ”menu” gå hen til fanen ”e” ved at yrkke på pil op og dernæst til højre to gange 

”Send metode” ændres fra ”Straks sending” til ”manuelt” ved at trykke på pilen til højre, til der står 

manuelt, tryk på ”OK”. Tryk på Menu for at komme ud 

Tryk på knappen ”shot” for at tage et billede. 

Tryk på knappen ”play” for at vise billedet, tryk på menu, så står der Afspil- semd til ”telefon MMS” eller 

”mail MMS” tryk på ”ok” knappen.  

Der bliver nu tælt op fra 1-10, det tager ca 1-1½ minut, så står der ”succesfull send”. Billedet er nu afsendt. 

 For at tage kameraet i brug, så skal indstillingerne ændres fra ”manuelt” til ”straks sending” 

Tryk på ”menu” gå hen til fanen ”e” ved at yrkke på pil op og dernæst til højre to gange 

”Send metode” ændres fra ”manuelt” til ”straks sending” ved at trykke på pilen til højre, til der står straks 

sending, tryk på ”OK”. Tryk på Menu for at komme ud og sæt kameraet på ”on” 

 

Når kameraet løbet tør for strøm 

Når kameraet løbet tør for strøm og du har skiftet batterier, så ændrer indstillingerne sig for afsendelse af 

billede fra straks sending til manuelt. Du skal derfor ændre indstillingerne tilbage til Straks sending. 

Så for at tage kameraet i brug igen, så skal indstillingerne ændres fra ”manuelt” til ”straks sending” 
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Tryk på ”menu” gå hen til fanen ”e” ved at trykke på pil op og dernæst til højre to gange 

”Send metode” ændres fra ”manuelt” til ”straks sending” ved at trykke på pilen til højre, til der står straks 

sending, tryk på ”OK”. Tryk på Menu for at komme ud og sæt kameraet på ”on” 

 

 

 


