
Sjekk liste Brecom CM4000 4G kamera 

Start med å ta kamera tilbake til fabrikk innstilling: 

Du gjør følgende: Velg menyvalg "Andre", velg ” tilbakestilling”, velg «JA».  

 

 Oppgrader kamera med nyeste firmware, finnes her: https://www.breens-

jaktutstyr.no/produkter/viltkamera/viltkamera-4g-brecom 

 kke bruk app styring/sms kommando før du ser at alt fungerer 

 Formater minnekort i kamera (pil opp, trykk menu og velg formater) Når tekst "ingen filer" 

vises, trykk  Pil opp for å komme ut til skjerm bilde 

 Sjekk at forsinkelse er på minimum 1 minutt. (Under PIR meny) 

 Sende til: Telefon,  8siffer (må være innenfor samme landsprefix, kamera og telefon)  

 SMS kontroll er satt til: Sensor 

 Minnekort :  SD  2-32GB, om kamera er ustabilt, forsøk med 4, 8 eller 16GB minnebrikke 

 Nye batterier montert 

 

Sim kort 

 Bruk kun sim kort fra samme land som det kamera skal sende bilde til. 

 IKKE BRUK SIM KORT SOM ER TVILLINGKORT PÅ MMS KAMERA. VIL IKKE FUNGERE 100% 

Vi har god erfaring med M2M abbonement 

 

Test bilde 

  Test send bilde: Når man ser gjennom LCD skjermbilde, trykk OK, da sender den bilde til tlf. 

Kan ta 1-2 min 

 Send ”failer” beskjed, formater SD brikke i kamera menyen  

 Send ”failer” beskjed, Om data sim kort blir bruk. Må kamera  settes opp med smtp funksjon 

 

Sjekk liste Brecom CM4000 4G kamera – 2veis kommunikasjon 

 Koble til 12V ekstern spenningskilde 

 SMS kontroll satt til: SMS                                                                                                                   

Denne innstillingen gjør at kamra bruker mye strøm, anbefaler derfor egen strøm kilde 

  

 Slå av og på kamera, vent 30sek, send sms kode fra din mobil telefon $03*1#1$ 

 Motta sms og deretter bilde 

 

 

 

 

 

https://www.breens-jaktutstyr.no/produkter/viltkamera/viltkamera-4g-brecom
https://www.breens-jaktutstyr.no/produkter/viltkamera/viltkamera-4g-brecom


 

Striper/støy på bilder 

 Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når man bruker  max str på minnebrikke 

 Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når minnekort er fullt 

 Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når forsinkelse/interval timer er for kort 

 Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når når video sekvens er for lang iht til interval 

timer 

 Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når det er kuldegrader 

 Striper/støy på mms bilder, kan for komme når man har lest minnekort i et foto apparat. 

NB! Minne kort må leses i rene minnekort lesere, feks fra viltkamera det stammer fra, eller 

en PC 

 


