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BolyGuard MG98 4G Riistakamera 

Kiitos kun ostit BolyGuard 4G Riistakameran. 

Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä 

on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu kysymyksiä, olethan 

asiakaspalveluumme yhteydessä: asiakaspalvelu@e-ville.com. 

Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen ja muistathan käydä 

arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaamme 

tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. 

 

KÄYTTÖTARKOITUS 

Riistakamera käy hyvin kodin, varaston, rakennustyömaan ja kesämökin 

tarkkailuun, kun et ole itse paikalla. Kamera on nimensä veroisesti omiaan 

riistan tarkkailuun niin kuvina sekä videona. Kamera ei erotu luonnosta 

maastokuvionsa ansiosta. Laite on helppo ja nopea asentaa mukana tulevan 

remmin ansiosta. 
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Digitaalinen riistakamera tummilla IR-LED -valoilla ja 4G-yhteydellä, joka 

laukaisee ihmisen tai eläimen liikkeestä erittäin herkällä passiivisella 

infrapunaliikeanturilla (PIR), ja tallentaa määrityksistä riippuen joko 

korkealaatuisia kuvia tai videota. Se lähettää kuvan matkapuhelimeesi tai 

sähköpostiisi GSM-/WCDMA-verkon kautta. Kuvan / videon lähetyskoko on 

maks. 10MB. 

 

Saat hälytyksen, kun kamera ottaa kuvan tai mukautetun asetuksen mukaan.  

Kamerassa on 3,0” LCD-värinäyttö ja äänentallennin. Laserosoittimen avulla 

kohdistat kameran helposti. Päivällä kamera ottaa värillisiä kuvia, mutta 

pimeällä IR-LEDit auttavat kameraa tallentamaan mustavalkoista 

materiaalia. 
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Virranotto 

 

Kamera saa virtansa neljästä tai kahdeksasta AA-paristosta. Voit ostaa 

mukaan myös USB-virtajohdon. 

1. Suosittelemme korkean tiheyden tehokkaita alkaliparistoja 
2. Ladattavat alkaliparistot 
3. Ladattavat NiMH-paristot            

Kun paristojen virta on vähissä, kamera sammuu automaattisesti kahden 

valomerkin jälkeen. Vaihda sitten paristot uusiin. 

 

Huom: Vääräntyyppisten paristojen käyttö aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti.  

 

 Tuotteen hävittäminen: Tämä symboli osoittaa, ettei tuotetta tule 

hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Ympäristön 

tai terveyden vahingoittamisen välttämiseksi kierrätä laite. Samalla tuet 

kestävää resurssien uudelleenkäyttöä. Toimita käytetty laite 

kierrätettäväksi tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. He voivat huolehtia 

laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä. 

  

SD-kortin asettaminen 

 

Avaa kansi. Aseta SD-kortti ja SIM-kortti korttipaikkoihinsa. Varmista, ettei 

SD-kortti ole vain-luku -tilassa. Muuten kamera ei toimi oikein.  

Saadaksesi täyden hyödyn irti viimeisen teknologian tuotteesta, suositellaan 

sinun käyttävän Class 10 tai parempaa muistikorttia, joissa siirtonopeus ja 

kestävyys sopii kauas ulottuvaan kuvaukseen äärimmäisissä olosuhteissa. 

• Aseta muistikortti ennen laitteen päälle laittamista 

Kamera tukee muistikorttia 32GB:n asti. Kamerassa ei ole sisäistä muistia. 

Kamera ei toimi ilman muistikorttia. 

Jos kamera ei tunnista muistikorttia tai ei tallenna materiaalia –formatoi 

kortti ja kokeile uudestaan.  
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SIM-kortin asettaminen 

 

• Aseta SIM-kortti ennen kameran päälle laittamista 

SIM-kortti ei myöskään saa olla lukittu. PIN-koodi on otettava pois käytöstä 

ennen kameraan asettamista. 

 

SIM-korttipaikka on standardikokoinen. Jos omistamasi SIM-kortti nano- tai 

micro -kokoinen, on sinun käytettävä SIM-korttiadapteria (tulee yleensä 

mukana SIM-kortin hommatessa). 

Kamera toimii ilman SIM-korttia. Jos haluat kameran lähettävän sinulle 

materiaalia, tarvitset SIM-kortin. 

 

Toimintatilat 

 

OFF-tila (pois päältä): Kytke kamera OFF-tilaan ja näin kamera sammuu. 

Jos et käytä kameraa vähään aikaan, ota paristot pois, sillä kamera kuluttaa 

hieman virtaa ollessaan pois päältä. Ottamalla paristot pois, estät myös 

niiden happanemisen paristoluukkuun.  

 

SETUP -tila: Aseta kamera Setup -tilaan säätääksesi kameran asetuksia, 

ottaaksesi manuaalisesti kuvan tai esikatsellasi kameran kuvaamaa 

materiaalia sen sisäiseltä LCD-näytöltä.  

 

ON-tila (päällä): Aseta kamera ON -tilaan ja näin kamera on päällä ja 

valmis ottamaan kuvia. Nyt voit tarkkailla eläimiä tai ihmisiä käyttämällä 

kameraa turvatarkoitukseen. Kun eläin tai ihminen astuu kameran eteen – 

kamera ottaa kuvan tai videota ja tallentaa sen muistikortille määrittämäsi 

asetusten mukaan.  

 

Kun asetat kameran ON-tilaan, kameran punainen LED-indikaattorivalo 

vilkkuu 10 sekuntia. Sinulla on sen verran aikaa laittaa kameran koppa kiinni 

ja lähteä pois kuvausalueelta. 
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Manuaalinen kuvaus 

 

Aseta kamera TEST/SETUP -tilaan ja paina “►/SHOT”, ottaaksesi kuvia / 

nauhoittaa videota. Paina “►/SHOT” uudelleen lopettaaksesi videon 

nauhoitus. 

 

Hallitse kuvia & videoita 

 

Aseta kamera TEST/SETUP -tilaan ja paina “OK/Play”, katsoaksesi 

nauhoittamaasi materiaalia kameran näytöltä. Viimeisin ottamasi kuva tai 

video näkyy ensimmäisenä LCD-näytöltä. 

• Katso materiaalia: 

o Paina ▲ tai ▼ katsoaksesi edellisen tai seuraavan kuvan tai 

videon. Paina “OK” aloittaaksesi videon katsominen. 

• Poista materiaalia: 

o Paina testitilassa “OK” mennäksesi esikatselutilaan ja näin pääset 

katsomaan kuvattua materiaalia. Paina ▲ tai ▼ löytääksesi 

poistotila. Paina “OK” kun olet ”poista yksi” -tilassa. Paina 

uudelleen “OK” vahvistaaksesi kuvan / videon poistamisen. 

 

Kuvien lähettäminen MMS:n tai GPRS:n kautta 

 

Kuvia ja videoita voit lähettää älypuhelimeesi tai sähköpostiisi, kameran 

lähetystila-asetusten mukaisesti. Asetuksia voit vaihtaa, kun kamera on 

TEST/SETUP -tilassa.  

Kuvia voi lähettää ainoastaan, kun asetukset ovat oikeat SIM-kortille ja 

kamera on tunnistanut kortin, kortti on asennettu oikein ja langaton yhteys 

on riittävän hyvä.  
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• Kuinka lähettää kuvia manuaalisesti: 

o Aseta kamera TEST/SETUP -tilaan 

o Odota että kamera löytää internet-yhteyden sekä SIM-kortin 

tunnistusta 

Tarkoittaa, että kamera on tunnistanut SIM-kortin   

Tarkoittaa, että kamera ei ole tunnistanut SIM-korttia. Kortti on 

joko viallinen (PIN-koodin tai aktivoimisen takia) tai yhteys ei ole 

kunnossa. 

o Ota kuva manuaalisesti painamalla TEST-tilassa SHOT-

näppäintä tai valitse jo tallennetuista kuvista painamalla OK. 

o Kun olet valinnut lähetettävän kuvan, paina MENU-näppäintä ja 

näin näytölle tulee valikko, jotka olet asettanut 

lähetysasetuksista. 

o Paina uudelleen OK-näppäintä lähettääksesi kuvan. 

 

Kuvaustila-asetuksista voit päättää, mihin aikaan haluat kuvat lähetettävän 

sinulle. Voit valita ”Daily report” (päiväraportti) tai ”Instant” (heti). Tämä 

asetus on aktiivinen ainoastaan kun kamera on ON-tilassa. 

 

Kuvaustilat 

 
Kamerassa on 3 erilaista kuvan laukaisutilaa: Liikkeentunnistuksesta 

kuvaava, Time-Lapse sekä nämä molemmat yhdessä. Nämä pystyt 

muuttamaan kameran asetuksista.  

• Liikkeentunnistus / Herkkyys 

Kamera aktivoituu, kunnes liikkeentunnistussensori havaitsee liikettä. 

Jos asetus on pois päältä, ei kamera reagoi mihinkään alueella 

tapahtuvaan liikkeeseen. 

 

• Time-Lapse 

Time-lapse tarkoittaa, että kamera nauhoittaa intervallissa videota tai 

kuvia, asettamasi ajan välein. Time-lapse nauhoittaa riippumatta onko 

liikkeentunnistus käytössä vai ei. 
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• Liikkeentunnistus & Time-Lapse yhdessä 

Jotta kuvaus onnistuu näiden asetusten alla, seuraavat kohdat pitää 

olla säädetty asetuksista: 

o Liikkeentunnistussensori on oltava päällä. Ei OFF-asennossa. 

o Time-Lapse -intervallikuvauksen arvo ei saa olla 0. 

Kamera rupeaa ottamaan kuvia / videoita kunnes se havaitsee liikettä sekä 

asetettuna aikana. Asetetun ajan nauhoituksen kuvaamiseen ei tarvita 

liikkeentunnistusta. 

• Jos liikkeentunnistus sekä Time-Lapse ovat molemmat pois päältä, 

kamera ei ota kuvia tai nauhoita videoita ollenkaan. 

 

Lisäasetukset liikkeentunnistuskuvaukseen 

 

• Liikkeentunnistus-intervalli 

Tämä asetus kertoo, kuinka pitkään liikkeentunnistussensori on pois 

päältä jokaisen otetun kuvan / videon jälkeen. Tämän asetetun ajan 

aikana kamera ei reagoi mihinkään liikeeseeen eikä myöskään 

aktivoidu Time-Lapse -kuvauksen asetettuun aikaan.  

 

Esim. Jos kamera ottaa kuvan hirvestä syömässä kameran edessä ja 

kamera ottaa kuvan. Milloin haluat, että kamera ottaa seuraavan 

kuvan?  

 

Asetusten näkyvä näytöllä 

Jos haluat vaihtaa asetuksia, aseta virtanäppäin TEST/SETUP -

asentoon. Siirtyäksesi valikosta toiseen ja vaihtaaksesi asetuksia, käytä 

seuraavia näppäimiä kameran sisältä: 

 

MENU: Mene säätövalikkoon esikatselutilassa 

▼► : Valitse asetukset ja liiku valikossa 

OK/PLAY: Tallenna asettamasi asetukset / katso nauhoittamaa 

materiaalia 

DEL/: Poista kuva tai video 

SHOT/►: Ota kuva tai rupea nauhoittamaan videota manuaalisesti 
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Kun kamera on TEST/SETUP -tilassa, näyttö on aktiivinen ja on 

seuraavan kuvan mukainen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarkoittaa, että kamera on tunnistanut SIM-kortin   

Tarkoittaa, että kamera ei ole tunnistanut SIM-korttia. Kortti on 

joko viallinen (PIN-koodin tai aktivoimisen takia) tai yhteys ei ole 

kunnossa. 

 

Kaksisuuntainen viestintä 
 

Kamerassa on etäohjaus-toiminto, joten voit lähettää siihen komentoja joko 

SMS, MMS, GPRS -muodossa sekä Apple- tai Android -sovelluksen kautta. 

Etäohjaus toimii, kunhan vain kamera on yhdistetty verkkoon hyvin. 

 

Laittaaksesi päälle SMS -toiminnon käyttäessäsi mobiilisovellusta, suorita 

seuraavat kohdat: 

• Aseta kamera TEST/SETUP -tilaan ja mene vaihtamaan asetuksia 

• Aseta SMS -ohjaus päälle (ON) 

MMS- ja GPRS -toimintojen säätämiseen seuraavat asetukset on asetettava 

kamerasta: 

• MMS -verkkoasetukset (network settings) 

• GPRS -verkkoasetukset (network settings) 

• Lähetä puhelimeen -vaihtoehto 
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o MMS tai GPRS’ 

*Verkkoasetukset voivat vaihdella operaattorien kesken. Jos tarvitset 

yksityiskohtaisia asetuksia, ole yhteydessä operaattoriisi. 

 

Kameran ohjelmistoasetukset 
 

Helppoon kameran asetukseen, lataa kameran määritysohjelma 

(BMC_config.zip) verkkosivulta: www.bolymedia.com/index/Support. 

Avaa ohjelmisto ja valitse kamera. Kyseessä on siis kuvanmukainen 

MG984G-30M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bolymedia.com/index/Support
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1. Valitse ensin maa ja operaattori (vaihe 1) asetetun SIM-kortin 

mukaan.  

2. ”Check WAP/Internet Parameters”: 

a) Täytä kaikki tarvittavat tiedot 

3. Valitse oletusasetusten ja manuaalisten asetusten väliltä. 

Suosittelemme käyttämään oletusasetuksia ensimmäisellä 

kerralla (Step 3). Jos haluat muuttaa asetuksia, paina ”Change 

Setting”. 

4. Syötä vastaanottavan puhelimen numero kohtaan ”Admin. 

number”, josta lähetät komentoja ja johon haluat lähetettävän 

materiaalin. Vastaanottava sähköpostiosoite kohtaan ”Receive 

Email 1”(Step 4). Huom! Tämä ei ole kameran sisällä 

olevan SIM-kortin puhelinnumero! 

5. Tallenna tekstitiedosto (.txt) SD-kortin GSM-kansioon, kun 

määritetyt asetukset on tehty.  

 

Jos maasi tai SIM-kortin operaattori ei ole listattu 1. kohdassa, valitse 

”Others” ja näin ollen on sinun oltava yhteydessä operaattoriisi ja kysyä 

tarkat tiedot: MMS URL, MMS APN, Port, MMS IP, Account (tili), Password 

(salasana), GPRS APN, GPRS tili & GPRS salasana.  
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Huom! Kun olet asettanut muistikortin kameraan ja kamera on päällä, tämä 

tekstitiedosto latautuu kameran asetuksiin ja häviää sitten. Kaikki tämä 

tapahtuu automaattisesti asettaessasi muistikortin kameraan. 

 

Mobiilisovellukset 

 
Kun kamera on päällä, voit vaihtaa joitain perusasetuksia mobiilisovelluksen 

kautta. Sovelluksia on niin Androidille, että iOS:lle.  

• Android – Lataa BGTools Google Play -kaupasta, tai lataa se suoraan 

valmistajan sivuilta: http://www.bolymedia.com/index/Support 

• Apple – Lataa BGTools Applen App Storesta. 

 

Käyttäjätaso 
 

Tähän toimintoon on olemassa kaksi erilaista käyttäjätasoa: Administrator 

(hallintohenkilö) ja normaali käyttäjä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnot Käyttäjä 

Asettaa  hallintohenkilön puh. Nro. Only administrator’s password 

Asettaa  hallintohenkilön salasana hallintohenkilö 

Asettaa kameran parametrit hallintohenkilö 

Määrittää normaalit käyttäjät hallintohenkilö 

Vastaanottaa hätäpuheluita hallintohenkilö & normaali käyttäjä 

Lähettää SMS-viesti, kun haluat kuvan hallintohenkilö 

Vastaanottaa MMS kun kamera kuvaa hallintohenkilö & normaali käyttäjä 

http://www.bolymedia.com/index/Support
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BGTools -mobiilisovelluksen käyttöohjeet 

 
Android -mobiilisovelluksella on helppo kommunikoida kameran kanssa. 

Kuten muutkin sovellukset – yksi napin painallus ja homma on sillä selvä. 

 

Vaihe 1: Aukaise BGTools -sovellus puhelimessasi / tabletissasi. Paina  

lisätäksesi uusi laite. Näin pääset alkuun. 

Vaihe 2: 1. Nimeä kamerasi 2. Aseta SIM-kortin numero, jonka laitoit 

kameraan sisälle. 3. Valitse kameran mallinumero kuvanmukaisesti ja 

paina ”Add”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaihe 1      Vaihe 2 

 

 

 

 

 

MG984G-30M  
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984 
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Vaihe 3: Aseta ”Superkäyttäjän” käyttäjänumero ja salasana. Ensimmäistä 

kerralla salasana on 0518. 

Superkäyttäjän käyttäjänumero on SIM-kortin puhelinnumero, joka on 

asetettu puhelimeesi. Kun olet asettanut tiedot, paina ”SEND”. 

Vaihe 4: Valitse maa ja kamerassa olevan SIM-kortin operaattori. Sitten 

paina ”Check WAP/Internet Parameters”, niin näet onko kaikki parametrit 

kohdallaan. Käyttäjänimi ja salasana on sinun MMS-nimi ja -salasana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vaihe 3      Vaihe 4 
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Vaihe 5: Valitse sähköpostiserveri  

 

Vaihe 6: Valitse ”My devices” (minun laitteet), josta voit poistaa tai lisätä 

laitteita. Valitset ”Setting” asettaaksesi käyttäjäparametrejä tai asettaaksesi 

ne oletusarvoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaihe 5      Vaihe 6 

 
Vaihe 7: Valitse ”Get Photos” tarkoittaa, että vastaanotat kuvan kamerasta. 

Siihen on kaksi erilaista tapaa:  

Älypuhelin: Lähettää MMS-viestillä puhelimeen 

Sähköposti: Lähettää sähköpostia GPRS:n kautta 

 

Vaihe 8: Valitse oikealta alhaalta ”Advanced” vaihtaaksesi superkäyttäjän 

tietoja – Vaihda salasana, formatoi muistikortti, kameran tarkistus jne. 

 
 

MG984G-30M  

             

984 

984 
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Aseta salasana: 

 Aseta uusi superkäyttäjän salasana, jos olet unohtanut sen. 

Superkäyttäjän tiedot: 

 Vaihda superkäyttäjää ja salasanaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vaihe 7      Vaihe 8 

 

 

Kameravalikko 

 

Voit tarkastella kameran asetusvalikkoa painamalla MENU- 

painiketta TEST-tilassa. Käytä kaukosäätimen ▲ tai ▼ valitaksesi 

alivalikon, paina ◄ tai ► valitaksesi eri vaihtoehdot. Tallenna 

asetukset painamalla OK. 

Paina OK kunkin muutetun asetuksen kohdalla, muuten 

se pysyy oletusarvossaan. 

 



 

BolyGuard / e-ville.com distribution Oy  
 

17 

Valikkoasetukset  

Perusasetukset Kuvaus 

Kuvaustila 
Valitse otatko still-kuvia, videota vai kuvia & videota 

Oletus: Still-kuva 

Kuvakoko 
Valitse still-kuvien koko: 30MP, 20MP tai 14MP. Oletus: 

30MP (20mp & 30mp interpoloituja) 

Videon koko 
Valitse videon koko: 1920x1080, 1280x720 tai 640x480. 

Oletus: 1920x1080 (FullHD) 

Sarjakuvaus 

Valitse kuvamäärä, kuinka monta kuvaa kamera ottaa 

sarjakuvaus-toiminnon päällä ollessa: 1, 2, 3, 4, tai 5 kuvaa 

putkeen. Jos kuva&video-tila on päällä, ottaa se yhden 

kuvan ja määrittämäsi ajan videota. 

Oletus: 1 Kuva 

Videon pituus 

Valitse videon pituus 5-180 sekunnin väliltä. 

Paina ◄ & ► näppäimiä lyhentääksesi tai pidentääksesi 

videon pituutta. 

Oletus: 10 Sekuntia 

Aika-asetukset  

Aseta aika & pvm 

Aseta kameran aika ja päiväys näkyviin, niin näet milloin 

kamera on ottanut kuvan / videon. Aika nollaantuu joka 

kerta kun otat paristot pois. 

Päiväysformaatti: vuosi/kuukausi/päivä. 

Aikaformaatti: tunti: minuutti: sekunti. 

Valittavat vuodet ovat 2017-2050. 

Time Lapse 

Time-lapse tarkoittaa, että kamera nauhoittaa intervallissa 

videota tai kuvia, laittamasi aikavälin välein. Time-lapse 

nauhoittaa riippumatta onko liikkeentunnistus käytössä 

vai ei. Voit valita kuvauksen 5 minuutin ja 8 tunnin väliltä. 

  

Huom. Kun liikkeentunnistusnauhoitus on pois päältä, 
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Time-lapse -nauhoitus ei myös voi olla pois, muuten 

kamera ei ota kuvia ollenkaan. 

Oletus: POIS 

Liikkeentun- 

nistuskuvaus 

Valitse tunnistussensorin herkkyys herkän, normaalin, & 

matalan väliltä. Voit myös laittaa sen pois päältä. Mitä 

korkeampi herkkyys, sitä herkemmin havaitsee liikkeen ja 

ottaa kuvan / videota. Herkkyys liittyy myös lämpötilaan - 

korkeampi lämpötila johtaa herkempään tunnistukseen.  

Käytä matalaa herkkyyttä alueella, jossa on paljon 

häiriötekijöitä. 

Huom. Kun liikkeentunnistusnauhoitus on pois päältä, 

Time-lapse -nauhoitus ei myös voi olla pois, muuten 

kamera ei ota kuvia ollenkaan. 

Oletus: Normaali 

Liikkeentun- 

nistus-intervalli 

Tämä kertoo, kuinka pitkään PIR on poissa käytöstä, 

kunnes ottaa kuvan jälkeen uuden kuvan. Asetetun 

aikavälin aikana kamera ei reagoi ihmisiin tai eläimiin. 

Minimiaika on 0 sekuntia, eli liikkeentunnistus toimii 

kokoajan ja ottaa kuvia jatkuvasti tunnistaessaan liikettä. 

Maksimiaika on 1 tunti. Oletus: 5 Sekuntia 

Toiminta-ajat 
Valitse mitkä päivät viikosta haluat kameran toimivan. 

Oletus: Kaikki päivät 

Toiminta-aika / 

ajastin 

Tästä voit säätää, milloin kamera on valmiustilassa ja 

valmis ottamaan kuvia – Muuten kamera pysyy kiinni. Voit 

säätää ajan välillä 00:00 - 23:59. 

Oletus: POIS PÄÄLTÄ 

Lähetysasetukset  

Kenelle lähettää 

Lähetä kuva puhelimeen tai sähköpostiin. 
*Puhelin (MMS): Lähetä kuva puhelimeen WAP:in 
kautta 
*Sähköposti (MMS): Lähetä kuva sähköpostiin WAP:in 
kautta 
*Sähköposti (GPRS): Lähetä kuva sähköpostiin SMTP:n 
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kautta 
 
Oletus: Sähköposti (GPRS) 

*Puhelin MMS 

Kamera lähettää kuvat älypuhelimeen. Tarvittavat MMS-

asetukset: URL, APN, IP ja Portti, Tili, Salasana.  

 

Ole yhteydessä operaattoriisi, jos nämä asetukset eivät ole 

tuttuja sinulle, etkä saa näiden ohjeiden avulla kameraa 

toimimaan. 

“Phone1-Phone4” tarkoittavat vastaanottajien 

puhelinnumeroita. 

*Sähköposti 

MMS 

Kamera lähettää kuvan sähköpostiisi WAP:in kautta. 

Tarvittavat MMS-asetukset: URL, APN, Tili, Salasana, IP & 

Portti.   

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan, jos nämä asetukset 

eivät ole tuttuja sinulle, etkä saa näiden ohjeiden avulla 

kameraa toimimaan. 

“Email1-Email4” tarkoittavat vastaanottajien 

sähköpostiosoitteita 

Sähköposti GPRS 

Kamera lähettää kuvat sähköpostiisi GPRS -verkon kautta 

käyttäen SMTP-protokollaa. Tarvittavast GPRS-asetukset: 

APN, Tili ja tilin salasana, Serveri, Portti & Ssl.  Ole 

yhteydessä operaattoriisi tai palveluntarjoajaan, jos nämä 

asetukset eivät ole tuttuja sinulle, etkä saa näiden ohjeiden 

avulla kameraa toimimaan. 

 

“Email User and Email password ” tarkoittavat 

lähettävää sähköpostiosoitetta & salasanaa 

“Email1-Email4” tarkoittavat vastaanottavia 

sähköpostiosoitteita.  

Lähetystilat 
On olemassa 3 eri vaihtoehtoa näihin asetuksiin 
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• Päivittäinen: Toimii ainoastaan, kameran ollessa 
ON-tilassa  

Kuvatila: Tämä tila lähettää sinulle summatut 
tiedot sekä viimeisen kuvan siltä ajalta, minkä olet 
asettanut kameran lähettämään. 
Videotila: Summattu tiedotus sisältää, kuinka 
monta videota on nauhoitettu sekä viimeisen 
videon siltä ajalta, minkä olet asettanut kameran 
asetuksiin. (Vähemmän kuin 10MB). 

Kuva+Video-tila: Summattu tiedotus pitää 
sisällään, kuinka kuvaa & videota on otettu sekä 
viimeisen kuvan siltä ajalta, minkä olet asettanut 
kameran asetuksiin. 

● Välitön: Toimii vain ON-tilassa. Kamera lähettää 
sinulle viestin välittömästi, kun kuva tai video on 
otettu. 

● POIS PÄÄLTÄ: Poistaa kaikki viestintätoiminnot 
käytöstä 

Huom: Jotkut puhelinyhtiöt saattavat rajoittaa 

lähetettävien tiedostojen kokoa. Jotkin kuvat & videot 

voivat olla liian suuria lähetettäviksi. 

Oletus: Välitön 

SMS-ohjaus 

SMS-ohjaus mahdollistaa toimivuuden puhelimen ja 

kameran välillä. Kun SMS-ohjaus on päällä, kamera voi 

ottaa vastaan komentoja sekä lähettää tiedostoja.  

Oletus: PÄÄLLÄ 

Liitteen koko 

Aseta kuvakoko, joka lähetetään sinulle puhelimeesi tai 

sähköpostiisi. 3 erilaista vaihtoehtoa: 

Matala: Lähettää paljon pakattuja tiedostoja (ei hyvä 

laatu) 

Normaali: Lähettää hieman pakattuja tiedostoja 

*Korkea: Lähettää alkuperäiset kuvat 

Oletus: Matala  

Muut  

Kielet 
Valitse haluamasi kieli: Englanti, Suomi, saksa, ruotsi, 

tanska, norja, tsekki, venäjä, italia, ranska.  
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Oletus: Englanti 

Merkkiääni 

Ota käyttöön tai laita merkkiääni pois käytöstä. Oletuksena 

kamera piippaa joka kerta, kun painat jotain 

komentonäppäimistä. 

Oletus: PÄÄLLÄ 

Kameran paikka / 

nimi  

Voit kirjoittaa kameran paikan tai nimen, joten tiedät 

missä tai kenen kamera on kuvan / videon ottanut. 

Oletus: POIS PÄÄLTÄ 

Äänitoiminto 

Tämä toiminto mahdollistaa kameran toistaa ääntä 

asetuksista säädettyyn aikaan. Äänitiedosto on oltava 

tallennettu: \DCIM\100BMCIM\ nimellä -

IMAG0001.WAV 

Oletus: POIS PÄÄLTÄ 

Formatoi 

muistikortti 

Kaikki kuvat ja videot häviävät muistikortilta, joten ennen 

kuin teet muistikortin alustuksen – Ota kaikki tärkeä data 

talteen. Tämä voi auttaa joskus, jos kamera ei suostu 

ottamaan komentoja vastaan. 

Oletusasetukset Palauttaa laitteen tehdasasetukset 

Versio 
Näyttää laitteen laiteohjelmiston version ja IMEI:n 

(International Mobile Equipment Identity) tiedot. 
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Liikkeentunnistusalueet (PIR) 

Alla oleva kuva näyttää BolyGuardin kameran 5 erilaista 

liikkeentunnistusetäisyyttä eri kulmista. MG98 4G on varustettu 

superpitkällä näkyvyydellä ja 60 asteen havainnointialueella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikkeentunnistuskulma (α) on vain hieman kuvauskulmaa (FOV) (β) 

pienempi. Tämän rakenteen etu on, että tyhjien kuvien määrä vähenee, ja 

lähes kaikki liikkeet kuvataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerassa on uusi patentoitu PIR-anturi. Sen tunnistusalue on jopa 30 

metriä hyvissä olosuhteissa. Seuraava kuva vertaa normaalin PIR-anturin ja 

uuden patentoidun PIR-anturin tunnistusaluetta. 
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Tekniset tiedot 

• Kun kuvaustila on asetettu kuva+video -tilaan, sarjakuvaus-valinta 

menee automaattisesti pois päältä. Näin kamera ottaa vain yhden 

kuvan videon kanssa. Kun kuvaustila on asetettu still-kuvaus-tilaan, 

sarjakuvaus toimii normaalisti, kuten olet asettanut asetuksista. 

 

 

Kuvakoko 14/20/30 MP (20 & 30MP interpoloitu) 

Videon pituus 5 - 180 sekuntia 

PIR-tunnistusalue 30 metriä 

Valaistuksen pituus 27.5 metriä 

Kuvakenno 14MP väri-CMOS 

Aukko ƒ/ 2.4 

Kuvakulma 60 astetta 

Laukaisunopeus < 1.0 sek. 

Muistikortti 32GB max. 

Näyttö Sisäänrakennettu 3” LCD värinäyttö  

Äänen nauhoitus Kyllä 

Toimintalämpötila -20 - + 60°C 

Säilytyslämpötila -30 - + 70°C 

Kosteus 5% - 90% 

Mitat 147x96x79mm 

Paino ~ 0.30kg 

Virtalähde 
4 tai 8AA paristot tai  

6V 2A ulkoinen virtajohto (ostettava erikseen) 

Virrankulutus <0.3mA(<7mAh/Päivä) 

Sertifikaatit FCC, CE, RoHS 
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Boly Inc on tiiviisti mukana kehityksessä, tekniikan ja tuotannon puolella. 

- Joten, pidätämme oikeuden muuttaa, milloin tahansa, tuotetta mitä 

tahansa, tuotteen kuvausta ja tietoja ilman ilmoitusta, luotettavuuden 

parantamiseksi. Myöskin toiminnot, muotoilu ja muut pikkuseikat 

saattavat vaihdella. Tiedot tässä käyttöohjeessa olevat tiedot perustuvat 

BolyGuardin testeihin ja dataan, joiden uskomme olevan luotettavia, 

mutta tarkkuutta tai täydellisyyttä ei taata.  

 

Osaluettelo 

 

Osan nimi Määrä 

Kamera Yksi 

USB-johto Yksi 

Hihna Yksi 

Käyttöohje Yksi 

Parannettu antenni Yksi 

Takuukortti Yksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maahantuoja/Importör: 

e-ville.com distribution Oy



 

BolyGuard / e-ville.com distribution Oy  
 

25 

 


