
 

Guide til formatering af SD kort 
 

Inden dit vildtkamera opsættes med BMC Config anbefaler vi at du formaterer dit SD kort.  

Dette gøres for at slette eventuelle gamle indstillingsfiler, der kan gå i konflikt med de nye 

indstillinger du skal ligge ind på kameraet med BMC Config. 

For at formatere SD kortet skal du bruge følgende: 

1 stk. Hukommelseskort 

1 stk. Hukommelseskortlæser eller USB-ledningen der medfulgte dit kamera  

1 stk. PC/Computer (med Windows 10) 

 

A) Indsæt hukommelseskortet i hukommelseskortlæseren eller tilslut kabel fra dit vildtkamera 

til din Pc’s USB port.  

  

 

B) Navigere til ”Denne PC” for at tilgå det tilsluttet USB drev. 

For at navigere til Denne PC kan følgende vejledning følges: 

• Tryk på Windows knappen på dit tastatur og skriv 

”Denne” og tryk på ”Denne PC”  

 Windows knappen på dit tastatur. 

Kan også findes i nederste venstre hjørne på din skærm 

. 

 

 

https://dangate.dk/downloads/BMC-2-9-0-6-dk.zip?v=dd65ef9a5579
https://dangate.dk/downloads/BMC-2-9-0-6-dk.zip?v=dd65ef9a5579


 
C) Du skulle nu gerne befinde dig i vinduet ”Denne PC” som eksempelvis ser ud som nedenstående: 

 
Kan du ikke se ovenstående vindue, så følg punkt B) igen.  

Kan du ikke se et USB-DREV med hukommelseskortet, så sørg for at kontrollere at 

hukommelseskortet eller ledningen er korrekt tilsluttet din PC.  

 

D) Lokalisere dit USB drev og højreklik på det med musen  

Vælg ”Formatér…” 

OBS: VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DU IKKE KOMMER TIL AT 

VÆLGE AT FORMATERE C DREVET! 

FORMATER ALDRIG C DREVET 

 

  



 
E) Et vindue åbner der hedder ”Formatér (DREV-NAVN)” 

Her vælges følgende indstillinger: 

Filsystem: FAT32 (standard) 

Størrelse på allokeringsenhed: 32 kilobyte 

Flueben sættes i ”Ekspresformatering” 

Tryk på start.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Der kommer et pop-up vindue op hvor du skal bekræfte at du vil slette alt på hukommelseskortet, 

her vælges OK. 

 
 

 

 

 

G) Enheden er nu formateret 

 
 

H) Forsæt med opsætningen af dit vildtkamera  

Se vores opsætningsvideo på følgende link: https://dangate.dk/vildtkameratilmail/ 

Hent BMC Config ved at trykke på dette link 

 

https://dangate.dk/vildtkameratilmail/
https://dangate.dk/downloads/BMC-2-9-0-6-dk.zip?v=dd65ef9a5579

