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Opsætning af Spromise S158E 3G kamera med GPRS 

Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. 

Download PC software 

Sæt simkort og SD kort i kameraet. 

Sæt kameraet på Set up – gå til fanen Wireless – gå ned til ”Setup Tool” og tryk på ok for at downloade PC 
software. Sæt kameraet på off og forbind PC og kamera med hinanden eller indsæt SD kort i PC´en. 

Find den flytbar disk på PC´en og åben filen ”Wireless.exe” 

 

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

Tryk på Email settings: 

Her indtastet oplysninger for den mail, der skal afsende billederne. 
Der kan evt. anvendes nedenstående: 

account: vildtkamera@jagt-jakt.dk 
Password: 1234abc 
SMTP server: send.one.com  
port: 465 

(uden SSL 25) 

 

Send to: Email 
 
Recipients: Indtast de ønskede mailadresser, der skal modtage billedrne 
Image: Max Image Size må ikke overstige 100 KB 

SMS: SMS Control sættes til on, hvis man ønsker at kunne sende kommandorer til kameraet 

Operator parameter:  

Country: Danmark 
Operator: Vælg Greentel 
Alternativt vælges Custom, så skal oplysningerne indtastes manuelt 

Parameters: 

Tjek at oplysningerne står som nedenfor 
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De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret 

 
Tryk på Load 

Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på MMSCFG.BIN og tryk på åbn. 
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Tryk nu på save. 

Når denne besked kommer frem, er de indtastede oplysninger gemt. 

 

Opdater nu kameraet 

Indsæt SD kortet i kameraet, sæt det på set up og vent på, der bliver fundet signal. 
Der står nu Greentel i display. 
Tryk på ”menu” gå til fanen ”Wireless” gå ned til ”Update Para” tryk på ok, så opdaterer kameraet 
indstillingerne fra SD kortet. 

Indstil kameraet: 

Fanen Camera: 
Mode: Photo. (Video kan ikke sendes) 
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 

Fanen Trigger: 
Sensitivity: følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard som Normal. 
Trigger Interval: Tid imellem kameraet tager et billede, skal være på mindst 1-2 minutter, så kameraet kan 
nå at sende et billede før det sender et nyt 

Fanen System: 
Clock: indstil tid 

Send test billede: 

Kameraet skal stå på ”setup” og der skal være signal og stå Greentel i display. 

Tryk på OK knappen, der bliver nu taget et billede. 
Der kommer et skærmbillede frem ”send this Photo?” her vælger man ”ok” for at sende testbilledet 

Det taget op til 2 minutter at sende billedet, der står sending.. i display. Når der står sent er billedet 
afsendt. 

Sæt kameraet på ON og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet. 


