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Dodatek do instrukcji obsługi

1. WiFi confi guration
2. Confi guration of sending pictures to e-mail/FTP after motion detection

1. Konfi guracja WiFi
2. Konfi guracja wysyłki zdjęć na adres email / FTP po wykryciu ruchu





1. WiFi configuration

Start with downloading Search Pro from our website:

www.ov.overmax.eu/downloads/APLIKACJE/CAMSPOT/CAMSPOT%203.0_4.3_4.5/SearchPro_v1.0.3.zip

After you have installed it, a window will be displayed. Press Search key.

The list with connected cameras will be showed.

(only if the camera and the PC are in the same network)

Click IP address twice with a left key of the mouse to activate the camera in the browser.

Next select Video Mode 1 for Internet Explorer browser, or Video Mode 2 for Chrome or Firefox.

Go to settings which can be found in the top right corner of the screen.



Select „Network” on the left side of the list, and then select WIFI section on the right hand side.

Press „Search” to fi nd all WIFI networks near your camera.

After you have searched, click the name of our network with the left key of the mouse so that it 

is illuminated in blue, as presented in the photo below. 



Enter password for your WIFI network in the fi eld „Key” and press Save.

Wait about 1 minute and disconnect the Internet cable from the camera. After a few minutes the camera 

will start working within the selected WIFI network.

If you want to keep on working in the browser, close it and Search Pro and start again.

2. Confi guration of sending pictures to e-mail/FTP after 

motion detection.

In Settings enter „Network” and then go to SMTP on the right.

Below you can fi nd an example of fi lled section for the mail in gmail domain:



After you have entered all data, press „Save” and then Test to check if your configuration is correct.

In order to set sending pictures to FTP, go to FTP section and fill it in in accordance with the following 

model:

Now you must choose the area which is to be subject to motion detection and set sensitivity of 

this parameter.

In order to adjust the size of the window, press the edge with a left key of the mouse and 

move in any direction. Next set detection sensitivity. The range of sensitivity is  

from 1 to 99, where 99 is the top sensitivity.

Once you have set parameters, press Save.



1. Konfiguracja WIFI
W pierwszej kolejności pobierz program Search Pro z naszej strony:

www.ov.overmax.eu/downloads/APLIKACJE/CAMSPOT/CAMSPOT%203.0_4.3_4.5/SearchPro_v1.0.3.zip

Po zainstalowaniu otworzy się okno, wciśnij przycisk Search.

Na liście widoczne będą podłączone kamery

 (tylko jeżeli kamera jest w tej samej sieci co komputer)

Kliknij 2 razy lewym klawiszem myszy na adres ip, aby uruchomić kamerę w przeglądarce.

Następnie wybierz Video Mode 1 dla przeglądarki Internet Explorer, lub Video Mode 2 dla przeglądarki 

Chorme lub Firefox.

Przejdź do zakładki ustawienia która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.



Z listy po lewej stronie wybieramy ‚Sieć’, a następnie po prawej stronie wybieramy zakładkę WIFI.

Wciśnij ‚Wyszukaj’ aby odszukać wszystkie sieci wifi  w pobliżu kamery. 

Po wyszukaniu kliknij lewym klawiszem myszy na nazwę naszej sieci tak, aby podświetliła się 

na niebiesko jak na obrazku poniżej.



Wpisz hasło do swojej sieci WIFI w polu ‚Klucz’ i wciśnij Zapisz.

Poczekaj około 1 minuty i odłącz kabel internetowy od kamery. Po kilku minutach kamera zacznie pracę na 

wybranej sieci WIFI.

Jeżeli chcesz kontynuować pracę w przeglądarce, zamknij ją oraz program Serach Pro i uruchom ponownie.

2. Konfi guracja wysyłania zdjęć na e-mail/FTP po 

detekcji ruchu.

W Ustawienia wejdź w ‘Sieć’, następnie po prawej stronie zakładka SMTP.

Poniżej wzór wypełnionej zakładki dla poczty w domenie gmail:



Po wprowadzeniu wszystkich danych wciśnij przycisk ‘Zapisz’, a następnie przycisk Test, aby sprawdzić 

czy konfiguracja jest poprawna.

W celu ustawienia wysyłania zdjęć na FTP przejdź do zakładki FTP i wypełnij według poniższego 

wzoru:

Na liście po lewej stronie  wybierz zakładkę Alarm, a następnie po prawej stronie zakładkę Reak-

cja alarmu. W tym miejscu zaznacz opcję Wyślij zdjęcie na Email / Wyślij zdjęcie na FTP i zapisz 

ustawienia przyciskiem u dołu strony.

Teraz należy wybrać obszar który ma zostać objęty detekcją ruchu i ustalić wrażliwość tego para-

metru.



W celu regulacji wielkości okna należy wcisnąć lewym klawiszem myszy na krawędź i prze-

sunąć w dowolnym kierunku. Następnie ustaw wrażliwość detekcji. Zakres wrażliwości to 

wartości od 1 do 99 gdzie 99 to największa wrażliwość.

Po ustawieniu parametrów należy wcisnąć Zapisz.




