
Как да настроите аларма за изпращане към имейл 
 

1. Настрйка 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. 

 

1. 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” 
 
 

2. Настойка за Email 
 

 
 

Полетата посочени по-горе са задължителни. Ако въведените данни не са правилни, то настойката 

няма да работи. След попълване на полетата, натиснете Apply, след това преминете в тест режим, за 

да бъдат запаметени коректно. 



Забележка: 

1. Сървърът на изпращащия имейл трябва да поддържа протокол POP3. За да се засили 

сигурността и да се намали нежеланата поща, понастоящем много сървъри не ползват този протокол. 

Така че потребителите трябва да проверят дали сървърът поддържа POP3, преди да изберат сървър, в 

противен случай пощата не може да изпрати успешно. 

2. За някои имейл сървъри, използващи SSL сертификат, трябва да активира SSL опцията, след 

което може да изпраща имейл успешно. 

3.  Някои имейли изискват допълнителни настройки за сигурност, като например съобщения в 

Gmail, трябва да влезете в своя акаунт в Google, и да разрешите по-малко сигурни приложения в 

страницата „Вход и сигурност“. 

 
Ако вашата пощенска кутия в Gmail изисква „Потвърждаване в две стъпки“, тогава трябва да 

настроите отделни „пароли за приложения“ за влизане в камерата, 

 
 
 За да настроите "app password" (парола за приложение), можете да кликнете върху „Learn 

more“, за да получите помощ 

 



 
 Ако не знаете настройките за защита на други пощенски кутии, препоръчваме да използвате 
Gmail. 
 

4. 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. 

 


