
 

Instrukcija 
Vietinio tinklo konfigūravimas vaizdo stebėjimui 

1. Pirmiausiai turime įdiegti programinę įrangą, kurią galite rasti įrangos komplekte, CD diske. Programos 

pavadinimas – ConfigTool. 

2. Atlikite visus diegimo procesui reikiamus žingsnius. 

3. Įdiegus programą, paleiskite ją. 

4. Paleidus programą, ji vidiniame tinkle suranda Jūsų prie tinklo prijungtą įrenginį. Tam, kad programa 

identifikuotų įrenginį, jį turite prijungti UTP (LAN) laidu prie maršrutizatoriaus.  

(PASTABA: Jei paleidus programą nematote nei vieno įrenginio informacijos ir paspaudus mygtuką 

„Refresh“ įrenginys neatsiranda, išjunkite programą ir bandykite paleisti ją dar kartą ant programos 

ikonos paspausdami dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkdami  punktą „Run as Administrator“.) 

 

 

 

 



5. Prisijungti prie įrenginio vidiniame tinkle galite du kartus spustelėdami kairįjį pelės mygtuką 

nuvedę, jį ant pasirinkto įrenginio IP adreso laukelio, arba naudodami meniu punktą „Login“, 

kurį rasite viršutiniame meniu.  

6. Jungiantis prie įrenginio atsivers langas, kuriame bus paprašyta įvesti prisijungimui reikalingą 

informaciją: vartotojo vardą (username) ir slaptažodį (password). 

 

Jei prie  įrenginio dar nekonfigūravote pagal savo poreikius ir nenustatėte kitokių prisijungimo 

duomenų, standartinis prisijungimo vardas: 888888 ir slaptažodis: 888888. Šiuos duomenis galite 

keisti bet kurio metu į savo pasirinktus. 

Prisijungimo lentelėje matoma informacija: 

• IP Address: įrenginio IP adresas. 

• Username: vartotojo vardas. 

• Password: slaptažodį. 

• Port: kanalas, per kurį jungiamasi prie įrenginio.  

Taip pat prie įrašymo įrenginio galite prisijungti ir per interneto naršyklę. Tai galite padaryti 

interneto naršyklės adreso laukelyje įvesdami įrenignio IP adresą ir nurodydami prisijungimo 

kanalą.  

Pavyzdžiui: 171.35.0.155:37777 , kai 171.35.0.155 yra IP adresas, o :37777 yra kanalo per kurį 

jungsitės numeris. 

(PASTABA: Rekomenduojame naudoti Internet Explorer interneto naršyklę, nes ši naršyklė palaiko 

visus reikiamus „Plug-in“ įskiepius.) 



7. Prisijungus prie įrenginio, ekrane atsivers naujas langas, kuriame matysite vaizdą iš pasirinktos kameros.  

Šiame lange galite koreguoti visus pasirinktus nustatymus pagal savo poreikius. 

8. Tuomet pasirenkame meniu punktą „Net“, kurį galite rasti viršutinėje meniu juostoje. 

 

 

9. Atsivėrusiame lange matome visus įrenginio tinklo nustatymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Šiame etape turime nustatyti IP adresą, kurį savo tinkle priskirsime įrenginiui. Į skiltį „ConfigTool“ 

programoje įrašome IP adresą, kuris bus priskirtas Jūsų konfigūruojamai įrangai, suteikiamas 

adresas turi skirtis nuo esamo kompiuterio adreso, todėl turite jį šiek tiek pakeisti, pvz.: jei IP 

adresas Command Prompt yra (IPv4 Adress) 192. 168.0.102, „ConfigTool“ programoje turėtumėte 

naudoti pavyzdžiui 192.168.0.127 ir panašiai, tačiau keisti galite tik paskutinius tris skaičius.  

Likusius duomenis nurašome tokius, kokie jie yra: Subnet Mask turi būti vienodi, Getaway turi būti 

toks kaip Command Prompt esantis Default Getaway. Atliktus šiuos derinimo veiksmus 

spaudžiamą mygtuką „Save“ ir išsaugome parametrus.  

 

 

11. Dabar prie įrenginio ar kameros galime prisijungti vidiniame tinkle. Tai padaryti galime į naršyklės 

adreso laukelį įvesdami įrenginiui suteiktą IP adresą, kuris mūsų atveju buvo: 192.168.0.127. (Naršyklėje 

vedame: http:// 192.168.0.109 ir spaudžiame „Enter“). 

(PASTABA) Rekomenduojame naudoti MS Explorer arba Mozila FireFox naršykles. 

Atsidariusiame lange Jūsų bus paprašyta įverti vartotojo vardą (Username) ir slaptažodį (password). 

Standartiniai prisijungimo duomenys: vartotojo vardas: 888888, slaptažodis: 888888, arba Jūsų 

asmeniniai, kuriuos jau pakeitėte.  

12. Atidarius tinklapiui bus paprašyta įdiegtį įskiepį, kuris reikalingas vaizdo stebėjimui per interneto 

naršykle. Tai padaryti turite paspausdami nuorodą esančia ekrano viduryje „Please click here to 

download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in“. 



13. Apatinėje naršyklės dalyje 

atsiradusioje lentelėje 

spauskite mygtuką „Run“, 

toliau įdiekite įskiepį ir 

užbaikite įdiegimą paspausdami mygtuką 

„Finish“. 

14. Perkraukite naršyklės langą. Tuomet spauskite 

naršyklės „Nustatytmų“ pasirinktį, ir 

atsidariusioje pasirinkimų juostoje spauskite 

„Compatibillity view settings“ punktą. 

 

 

 

 

 

15. Atsiradusioje lentelėje pasirinkite savo įrenginiui ar kamerai 

priskirtą IP adresą, kurį priskyrėte konfigūracijos pradžioje ir 

spauskite mygtuką „Add“. 

16. Atsiradusioje lentelėje naršyklės apatinėje dalyje spustelėkite 

mygtuką „Allow“. 

Po šių žingsnių, naršyklėje jau turėtumėte matyti vaizdą iš 

visų kamerų esančių Jūsų tinkle ir pasiruošusių tolimesniam 

darbui. Kameras galite įjungti spausdami ant jų ikonų esančių 

kairiajame ekrano krašte. 

 

  



 

Instrukcija 
Nuotoliniam vaizdo stebėjimui 

Tam, kad galėtume vaizdą stebėti internetu iš bet kurios vietos, turėsime sukonfigūruoti maršrutižatorių 

atlikdami „Port Forwarding“. 

1. Pirmiausiai turime prisijungti prie interneto maršrutizatoriaus. Tam turime į naršklės adreso langelį įvesti 

maršrutizatoriaus IP adresą. Maršrutizatoriaus IP adresas dažnai sutampa su „Default Getaway“ 

adresu, kurį randame „Command Prompt“, jį įvedame į naršyklės adreso langelį ir spaudžiame „Enter“. 

2. Prisijungiame prie maršrutizatoriaus. Standartiniai prisijungimo duomenys yra: vartotojo vardas – 

admin, slaptažodis – admin.  

PASTABA: Žemiau pateikiame pavyzdį su HUAWEI maršrutizatoriumi, todėl turime įspėti, kad kitų 

gamintojų maršrutizatorių funkcijų išdėstymas ir prisijungimo duomenys gali skirtis. 

3. Prisijungus prie maršrutizatoriaus pasirenkame skiltį „Security“, tuomet skiltį „Virtual servers“ ir 

pasirenkame laukelį „Add“. 

 

 

  



4. Prisijungiame prie įrenginio, tai 

padarome būdami prisijungę 

prie vidinio tinklo per vidinį IP 

adresą, naudodami 

„ConfigTool“ programą, 

atsiveriame įrenignio 

konfigūravimo nustatymus 

„Net“ skiltyje. 

5. Pagal matomus įrenginio 

„Port“ kanalus turėsime 

sukonfigūruoti ir 

maršrutizatoriaus „Port“ 

kanalus. 

6. Tam, kad tai padarytume 

maršrutizatoriaus 

„Forwarding“ „Virtual 

settings“ skiltyje pasirenkame 

ir spaužiame mygtuką „Add 

new“. 

 

7. Įvedame duomenis (į maršrutizatorias konfigūracijos laukelius): 

7.1. Į „ LAN IP address“ laukelį įrašome kameros ar įrenginio vidinį IP adresą.  

7.2. Į laukelį „LAN Port“ ir „WAN PORT“ įvedame reikalingo „Port“ skaičių (HTTP Port, RTSP Port, 

Server Port) (Atlikti konfigūracijai, turime sukurti visus „Port“ kurios pamtome atidarę 

įrenginio konfikuracijos skiltį). Šiuo atveju įvedame: 80 ir tą patį veiksmą atliekame kitiems 

kuriamiems „Port“ kanalams.  

7.3. Į lukelį „LAN Port“ įrašome pvz.: 83 ir spaudžiame „Save“. 



 

Taip pat atidarome „Port‘ą“554. 

7.4.  Į laukelį „Service Port“ įrašome: 554; 

7.5.  Į laukelį „Internal Port“ įrašome: 554; 

7.6. Į laukelį „IP address“ įrašome kameros arba įrenginio IP adresą. 

7.7.  Parenkame „Status“ į „On“ Spaudžiame mygtuką „OK“. 

8. Taip pat atidarome „Port‘ą“ 8000. 

8.1.  Į laukelį „Service Port“ įrašome: 8000; 

8.2.  Į laukelį „Internal Port“ įrašome: 8000; 

8.3. Į laukelį „IP address“ įrašome kameros arba įrenginio IP adresą. 

8.4. Spaudžiame mygtuką „Apply“. 



 

Apačioje esančia paveiksle matome visus mūsų atidarytus „Port‘us“. 

Sekantis žingsnis yra patikrinti ar „Port‘ai“ sėkmingai atidaryti. Tai padarome per interneto naršyklę, joje 

įvedame interneto adresą www.canyouseeme.org 

 

9. Norėdami patikrinti ar visi 

„Port“ atidaryti ir veikia, t.y., yra 

matomi išorinio tinklo 

prisijungimui, patikriname visus 

juos (80,554 ir 37777). Laukelis „Your 

IP“ parodo Jūsų išorinį IP adresą, 

kurį naudosite išoriniam prisijungimui prie kameros ar įrenginio.  

10. Jei visi „Port“ atidaryti tinkamai ir yra matomi galite prisijungti per išorinį tinklą, kad kanalas yra 

matomas parodo laukelyje atsiradęs užrašas „Success: I can see your service on (Jūsų išorinis IP adresas) 

on port (Jūsų tikrinamo „Port“ numeris)“. Prisijungti per išotinį tinklą galite į interneto naršyklę įvesdami 

„Your IP“ išorinį IP adresą ir paspaudę mygtuką „Enter“. Jei bent vienas iš atidarytų „Port“ nera 

matomas, laukelyje matysite: „Error: I could not see your service on (Jūsų išorinis IP adresas) on port 

(Jūsų tikrinamas „Port“ kanalas), tuomet rekomenduojama dar kartą patikrinkite nustatymus. 

11. Dabar prie kameros ar įrenginio galite prisijungti iš bet kurios pasaulio vietos, tam tereikia į interneto 

naršyklės adreso laukelį įvesti išorinį Jūsų įrenginio IP adresą, tą kurį matėte canyouseemee.org 

puslapyje tikrindami Port atvirumą. 

  



 

Instrukcija 
Prisijungimas tiesioginio vaizdo stebėjimui ir įrenginio valdymui per mobilųjį įrenginį 

naudojant programėlę gDMSS Lite 

Norint matyti nuotolinį stebėjimo kamerų vaizdą išmaniojo ekrane ar dirbti su įrašymo įrenginiu, 

pirmiausiai reikia į mobilųjį įrenginį atsisiųsti programėlę gDMSS Lite. Tai padaryti galite naudojantis 

„GooglePlay“ arba „App Store“ paslaugomis, taip pat parsisiųsti iš oficialaus Dahua  gamintojo 

tinklapio. 

Toliau reikia atlikti tokius žingsnius: 

 

1. Atidarę programėlę spustelėkite „Meniu“ 

ikoną. (Pažymėta sk. – 1) 

 

2. Kairėje pusėje atsivėrusiame Meniu 

pasirinkite punktą „Device Manager“. 

(Pažymėta sk. – 2) 

 

 

3. Pasirinkite Meniu punktą pažymėtą pliuso 

ženklu, kuris leis pridėti įrenginį rankiniu 

būdu. (Pažymėta sk. – 3)  

 

 

 

4. Pasirinkite Meniu punktą „IP/Domain“ 

konfigūracijai. Tai leis rankiniu būdu įvesti 

visus prisijungimui reikalingus duomenis.  

(Pažymėta sk. – 4) 

  



5. Atsivėrusiame lange turėsi užpildyti visus pateiktu 

laukelis. 

Name: Jūsų pasirinktas įrenginio pavadinimas, kurį 

sugalvosite pats. 

Address: Šiame laukelyje turite įvesti įrenginio vidinį arba 

išorinį IP adresą. Vidinis IP adresas naudojamas tuomet, 

kai prie įrenginio tiesioginiam stebėjimui norima prisijungti 

tik iš vidinio tinklo, (t.y, to pačio tinklo, prie kurio yra 

prijungta kamera arba įrašymo įrenginys ir įrenginys iš 

kurio stebėsite vaizdą). Vidinį IP adresą  galite rasti 

įrenginio Tinklo (Network) nustatymuose, pasirinkite 

punktą „TCP/IP“, laukelyje „IP Address“. Išorinis IP 

adresas naudojamas tada, kai norima prie įrenignio 

prisijungti iš kito tinko, nei prie kurio yra prijungtas 

įrenginys. 

Port: įveskite prisijungimo kanalo numerį, kurį naudojate 

prisijungimui prie specifinės kameros arba įrašymo 

įrenginio. Jei prie įrenginio jungsitės iš vidinio tinklo, 

tuomet nurodykite TCP kanalo numerį,  jei iš išorinio – 

HTTP kanalo numerį.  

(PASTABA: Šiuos kanalus, taip pat kaip ir IP adresus galite rasti anksčiau minėtoje Dahua „Config Tool“ 

programoje, kurią naudojote įrenginio konfigūravimui ir Portforwarding alikimui.) 

Username:  Šiame laukelyje nurodykite pasirinktą vartotojo vardą, kurį nustatėte konfigūruodami 

įrenginį. Standartinis vartotojo vardas pirmą kartą naudojant įrenginį yra 888888. Jei jį jau pakeitėte, 

įveskite savo nustatytąjį įrenginio vartotojo vardą. 

Password: Šiame laukelyje įveskite įrenginiui suteiktą slaptažodį. Jei prie įrenginio jungiatės pirmą kartą, 

standartinis įrenginio slaptažodis yra 888888. Jei įrenginį jau sukonfigūravote pagal savo poreikius, 

tuomet įveskite savo nustatytą slaptažodį. 

6. Atlikus visus minėtus veiksmus spauskite mygtuką „Start Live Preview“ (Pradėti transliaciją). 

Ekrane atsiras užrašas „Connecting“, kurio metu mobilusis įrenginys prisijungs prie pasirinkto 

įrenginio ir netrukus būsite perkelti į gyvos vaizdo transliacijos langą.  

 

 


