
Как да настроим аларма за ъплоуд на снимки и видео към FTP сървър 

 

1. Настойка на детектора за движение 

 

 

Ако желаете да наблюдавате определена зона можете да активирате аларма, която да се 

включва при активация на детектора за движение. Настройките са показани по-долу.  

Устройството поддържа 4 зони, които се активират с кликване в полето на прозореца в 

долната част на екрана. Когато активирате зона, ще се появи прозорец, който можете д 

аместите във всяка позиция чрез влачене с мишката или да промените размера на прозореца 

чрез провлачване в долния десен ъгъл. Когато определите рзмера и положението, кликнете 

на Apply, за да потвърдите настройката. 

 

2. Задаване на връзка за алармата 

Когато се активира алармата, устройството може да изпрати информация по много начини: 

 изпраща аларма и снимки към имейл адрес; 

 изпраща снимки към определен FTP сървър; 

 изпраща видео записи към определен FTP сървър; 

 прави снимка и я запазва на TF карта (микро SD карта памет) 

 прави 15-секунден видео запис, запазва го на на TF карта (включително 1-3 секундно 

предупредително видео)  

 Предварително зададена връзка: след алармата, предварително зададено обаждане 

 количество снимки за активация на аларма, настройка според изискванията (1-3 броя) 

 

 

 



 

Ако искате да настроите алармата да изпраща снимки и видео записи към FTP сървър, 

кликнете на ”Save Picture on the FTP Server” и ”Save Video on the FTP Server”, след това кликнете 

“Email setting” 

 

3. Настойка за FTP сървър 

 
Забележка: Ако използвате FTP сървър, първо трябва да зададете потребителското име и парола от FTP 

сървъра, определено място за съхранение, като също така поискате от потребителя да има право да 

пише и изгражда поддиректория към пространството за съхранение. 

  Времева настройка на алармата 

 
Устойството задества алармата след като сте определили интервалла, в който тя да е 

активна, затова трябва да определите внимателно времето на действие.  

Забележка: Когато настройвате времето на алармата, първо настройте времето на 

устойството. 


