
 

 

Med hjälp av instruktionsbok och denna guide kan du 

själv utesluta att det inte handlar om handhavandefel 

och därmed slippa onödiga kostnader. 

 

1. För att snabbt utesluta eventuella inställningsproblem så gör följande:  

Tryck menu på fjärrkontrollen och bläddra med pil upp eller ner tills det står ”Återställning 

utför” eller ”Återställning spara” beroende på kameraversion. Tryck sedan ok på 

fjärrkontrollen. (Detta är bra att göra om man ändrat en massa och ”vet inte vad man gjort”)  

 

2. Är batterierna okay?  Ibland när kameran känner av att den har dåligt med batteri så 

ställer den om sig ifrån ”Skicka bild genast” till ”Skicka bild av”. Detta gör den för att 

spara ström (sparar bara bilderna på minneskortet utan att skicka dem då det krävs mer 

ström för att maila bilderna). Så efter varje batteribyte är det viktigt att ställa in kameran 

på ”Skicka genast” igen.   

Använd endast batterier som är lämpade för digitalkameror. (Batterier med sämre kvalité 

har inte tillräckligt med ”kräm” i sig för att orka skicka iväg mailen.)  

3. Prova skicka en bild manuellt:  

 

3.1 Tryck menu på fjärrkontrollen och bläddra med pil upp eller ner tills det står 

”Skicka bild Genast” och tryck därefter pil vänster eller pil höger tills det står 

”Skicka bild Manuellt” och sedan tryck OK på fjärrkontrollen.  

 

3.2 Gå sedan ur menyn genom att trycka menu på fjärrkontrollen. Tryck sedan på 

knappen där siffran 3 visas på fjärrkontrollen tills du hör ett dubbelpip (nu har 

kameran tagit en bild). Tryck sedan OK och du kommer se bilden i displayen. Tryck 

Meny på fjärrkontrollen och det kommer stå ”Skicka E-post (GPRS)”, tryck då OK 

på fjärrkontrollen.  

 

3.3 Om kameran säger att Bildsändning lyckas efter steg 10/10 (kolla noggrant vad 

det står efter steg 10/10 för det går snabb)  

 

3.4 , så är allt med kamerans inställningar OK. Kommer ändå inte bilden fram så 

ligger problemet i mottagande epost adress. (kolla din skräppost, vissa 



 
mailservrar tycker inte om att din kamera skickar så mycket mail och sorterar 

därför det som ”skräppost”) Om kameran  

 

3.5 anger en felkod så är oftast Mobilsurfen slut (se allmänna tips och råd längre ner) 

eller så är någon inställning felaktig i kameran. (oftast mailadresser som 

blockerar kameran då de tror att det är ”skräppost”) 

 

3.6 Kolla så att inställningarna är rätt i kameran med hjälp av instruktionsboken 

innan du går vidare i checklistan.  

 

4. Kontrollera så att du verkligen har en @telia.com adress på första mottagarraden. (Detta 

behöver man göra för att lura ett så kallat spamfilter som hanterar e-posten i världen) 

Har du ingen @telia.com adress på första raden så kan du hitta på en egen tex ditt 

mobilnummer@telia.com. (071234567@telia.com) Om du har flera epostmottagare 

inställt i kameran, så prova att ta bort en efter en för att se så att inte någon av dessa 

blockerar kameran. (se optimal e-post konfiguration som du hittar i slutet av detta 

dokument) 

 

5. Prova att skriva en ny alternativ mottagarepostadress på rad 2 för att kolla om bilderna 

kommer till denna nya adress. Så att inte felet ligger på ursprungliga mottagaradresser. 

(vissa mailservrar (vanligt på företagsmail) sorterar väldigt mycket som ”skräppost”. 

 

Allmänna tips och råd 

Nedan följer lite tips och råd för att få ut så mycket som möjligt utan din kamera. 

Kontrollera Saldo på SIM kort: 

Telia SIM: Om du vill kolla saldo på Telia SIM kort i kameran så kan du sätta i det i en 

mobiltelefon och slå *120# för att sedan lyfta luren. Saldo och giltighetstid kommer då att 

visas i skärmen.  

HylteSim: Saldo kan kontrolleras när du loggat in på ditt konto på www.hyltesim.se 

Fylla på SIM kortet: 

Telia SIM: När 1 års surfen är slut på det Telia SIM kort som följde med kameran, så 

rekommenderar vi att ni köper ett nytt så kallat HylteSim kort, som finns att beställa på 

www.hylte-lantman.com  HylteSim ger en lägre driftkostnad år 2 och framåt än det Telia 

Refill kortet som följde med kameran. 
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HylteSim: Påfyllning av respektive datapaket för HylteSim, görs enkelt via köp av Påfyllnad 

HylteSim på Hylte Jakt & Lantmans webshop. www.hylte-lantman.com   

 

Jag har glömt telefonnumret på SIM kortet! 

Telia SIM: Telefonnumret står på det stora plastkortet som SIM kortet levererades på. Om 

även detta är borta så kan man prova med att sätta SIM kortet i en mobiltelefon och sedan 

ringa till någon. SIM kortets nummer visas då i nummerpresentatören hos den man ringer 

till.   

HylteSim:  

Telefonnumret på ditt HylteSim, kan du se när du loggar in på Mina abonnemang på 

www.hyltesim.se 

 

Optimal Epost konfiguration  

Undvik att blanda en massa olika domäner på mottagande epost adresser. (Domän = Det 

namn som står efter @ i en epost adress, typ hotmail.com, gmail.com, outlook.com m.fl.) 

Risken ökar att kameran skall bli blockerad av SPAM filter om många olika adresser används.  

E-post domäner som ofta ”bråkar” med epost ifrån kameran och tror att den skickar skräppost:  

@Spray.se 

@Ymail.com 

@Yahoo.se 

@Outlook.com 

@Hotmail.com 

Den domän som krånglar minst med leveransen av bilder är @gmail.com 

Så har du inte redan en @gmail.com adress rekommenderar vi att du skaffar en (detta är 

gratis)  

Har du en iPhone så laddar du ner APP:en Gmail och väljer skapa konto. 

Fyll sedan i så att kameran skickar till denna nya Gmail adress.  

Lycka till! 
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