NÁVOD K POUŽITÍ SMTP (GPRS) FUNKCE PRO ODESÍLÁNÍ EMAILŮ
Odesílání za využití mobilního internetu je vhodné v případě, že máte u svého operátora výhodný
tarif s mobilním internetem a nechcete platit za odesílání MMS zpráv.
Ujistěte se, že:
1) SIM karta neobsahuje žádná telefonní čísla
2) telefonní číslo má aktivovaný mobilní internet (který není omezen)
3) SIM karta není zajištěna PIN kódem
4) SD karta je prázdná.
Fotopast vždy nainstaluje jen jeden konfigurační soubor, tedy funguje:
A) V módu MMS (nepotřebujeme mobilní internet)
B) V módu SMTP (neposílá MMS, ale využívá data)

Nastavení módu SMTP přes konfigurační aplikaci:
1) spustit z CD konfigurační aplikaci a vybrat SMTP
2) SMTP mode = manual!
MMS Mode=VGA, Picture No=0, SMS=close
3) GPRS je nastavení konkrétního operátora pro mobilní GPRS internet.
- APN u O2: internet (a ostatní nevyplněné)
- APN u Vodafone: internet (a ostatní nevyplněné)
- APN u T-Mobile: internet.t-mobile.cz account: gprs password: gprs
4) Sender: zde se zadává server odchozí pošty, který většinou závisí na poskytovateli služeb. Seznam
volíme proto, že se jedná o cloudovou službu a funguje vždy a odkudkoliv. Doporučujeme tedy založit
bezplatnou emailovou adresu na seznamu nebo si zjistit SMTP informace jiné poštovní služby.
SMTP server: smtp.seznam.cz
SMTP port: 25
Sender email: přihlašovací email (seznamu)
Sender password: přihlašovací heslo (seznamu)
Email příjemce: emailová adresa seznamu
5) Vyberte umístění pro uložení souboru pomocí tlačítka "select" a vygenerujte konfigurační soubor
pomocí tlačítka "Generate".
Poznámka: Pokud při vygenerování dojde k chybě aplikace, nevadí. Soubor se vygeneruje i tak.
6) Pak výsledný konfigurační soubor smtp.dat označte "Jen pro čtení" (pravé tlačítko
myši>vlastnosti>zaškrtnout "jen pro čtení">použít).
7) Zkopírujte na prázdnou SD kartu a v režimu OFF vložte do fotopasti.
8) Přepněte fotopast do módu SET a pro nainstalování konfiguračního souboru .dat počkejte zhruba
30 vteřin, pak fotopast vypněte.
9) Před zapnutím fotopasti do režimu ON je potřeba připojit GSM modul a počkat zhruba minutu.

Nyní bude fotopast posílat pořízené fotografie pomocí mobilního internetu.

