
 

 

 

iVMS-4200 Hikvision programos naudojimo instrukcija 

Įrenginio prijungimas 

Po to, kai yra įdiegimas iVMS-4200, visi norimi įrenginiai įskaitant IP kameras, vaizdo įrašymo 

įrenginius, DVRs, NVRs, dekoderius, apsaugos valdymo skydus, vaizdo prijungimo įtaisus, 

prieigos kontrolės įrenginius ir t.t., gali būti prijungti prie kliento, kad būtų galimas nuotolinis 

konfigūravimas ir valdymas, kaip tiesioginės transliacijos stebėjimas, atkūrimas, signalizacijos 

nustatymai ir t.t. 

Norėdami naudotis šia paslauga, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Valdymo skydelyje paspauskite   arba paspauskite Tools  Device 

Management, kad atsidarytumėte įrenginio valdymo puslapį. 

2. Paspauskite Device skirtuką, kad atsidarytumėte įrenginio valdymo puslapį. 

3. Įrenginio tipo skydelyje, kuris bus dešinėje, galite pasirinkti Hikvision Device, kad 

prijungtumėte Hikvision įrenginį, įskaitant IP kameras, vaizdo įrašymo įrenginius, 

DVRs, NVRs, dekoderius, apsaugos valdymo skydus, vaizdo prijungimo įtaisus, 

prieigos kontrolės įrenginius ir t.t. 

4. (Neprivalomas ţingsnis) Paspauskite Add New Device Type, kad pridėtumėte kito 

tipo įrenginius, įskaitant įrašų transliavimą, serverį,  Hik-Connect įrenginį (įrenginys, 

kuris palaiko Hik-Connect paslaugą), Pyronix valdymo skydą ir trečiosios šalies 

kodavimo įrenginį. 

5. (Neprivalomas ţingsnis) Pasirinkite įrenginį iš sąrašo, paspauskite Remote 

Configuration ir tada galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti pasirinktą įrenginį. 

6. (Neprivalomas ţingsnis) Pasirinkite prieigos kontrolės įrenginį ir CVR iš sąrašo ir 

paspauskite Device Status, kad perţiūrėtumėte įrenginio būseną, įskaitant įrašymo 

būseną, signalo būseną, techninės įrangos būsenos ir t.t. 

 

Įrenginio aktyvavimas 

 

Dauguma naujesnės serijos įrenginių aktyvacijos metu reikalauja sukurti naują įrenginio 

slaptaţodį, kuriuo jis būna aktyvuojamas. Esant neaktyviam įrenginiui tiesiog reikia sukurti 

naują slaptaţodį pakartojant jį du kartus. 

 

 



Žingsniai: 

1. Atidarykite įrenginio valdymo puslapį. 

2. Device Management arba Online Device srityje, patikrinkite įrenginio būseną 

(parodyta Security stulpelyje) ir pasirinkite neaktyvuotą įrenginį. 

 

3. Paspauskite Activate, kad pasirodytų aktyvinimo sąsaja. 

4. Sukurkite slaptaţodį slaptaţodţio laukelyje ir patvirtinkite jį. 

 
Rekomenduojamas sunkus slaptažodis – rekomenduojama, kad sukurtumėte sunkų 

slaptaţodį (naudotumėte maţiausiai 8 simbolius, įskaitant didţiąsias raides, maţąsias 

raides, skaičius ir specialius simbolius), kad būtų padidintas Jūsų produkto saugumas. 

Taip pat rekomenduojama reguliariai keisti slaptaţodį, ypač aukšto saugumo sistemoje 

– slaptaţodţio keitimas kas mėnesį ar kas savaitę gali geriau apsaugoti Jūsų produktą. 

 



 
 

5. (Neprivalomas ţingsnis) Jei įrenginys palaiko Hik-Connect paslaugą, aktyvuokite ją 

aktyvuodami įrenginį. 

1) Patikrinkite Enable Hik-Connect ţymėjimo langelį, kad pasirodytų pastabų 

langas. 

 
2) Sukurkite patvirtinimo kodą. 

3) Patvirtinkite patvirtinimo kodą. 

4) Paspauskite Terms of Service ir Privacy Policy, kad perskaitytumėte 

reikalavimus. 

5) Paspauskite OK, kad įgalintumėte Hik-Connect paslaugą. 



6. Paspauskite OK, kad aktyvuotumėte įrenginį. 

„The device is activated.“ langelis pasirodo, kai slaptaţodis yra nustatomas 

sėkmingai. 

7. Paspauskite Modify Netinfo, kad pasirodytų tinklo modifikavimo parametrų 

sąsaja. 

8. Pakeiskite įrenginio IP adresą, kad jis turėtų tokį patį potinklį, kaip Jūsų tinklas, 

kuriame yra prijungtas Jūsų kompiuteris, tai galite atlikti modifikuojant IP adresą 

rankiniu būdu arba patikrinant DHCP paţymėjimo langelį. Įrenginio potinklis yra 

trečiasis IP adreso dėmuo. PVZ.: naujos IP kameros adresas 192.0.0.64, jūsų 

tinklo vartų (Gateway) adresas: 10.16.1.254, tada suvienodiname pirmus tris 

dėmenis ir paskutinį dėmenį pakeičiame tokiu, kurio jūsų tinkle dar nėra, 

pavyzdţiui 10.16.1.99. 

9. Įveskite slaptaţodį, kurį sukūrėte 4 ţingsnyje, ir paspauskite OK, kad 

uţbaigtumėte tinklo nustatymus. 

 

IP įrenginio pridėjimas 

Aktyvūs IP įrenginiai, esantys tame pačiame potinklyje su kliento programine įranga, bus rodomi 

Online Device srityje. Jūs galite paspausti Refresh Every 60s mygtuką, kad būtų atnaujinama 

internetinio įrenginio informacija. 



 

Žingsniai: 

1. Pasirinkite įrenginį, kurį norite pridėti iš sąrašo. 

2. Paspauskite Add to Client, kad atidarytumėte įrenginio pridėjimo langą. 

3. Įveskite prašomą informaciją. 

 Address: Įveskite įrenginio IP adresą. Įrenginio IP adresas yra gaunamas 

automatiškai šiame pridėjimo reţime. 

 Port: Įveskite įrenginio prievado (angl. port) numerį. Numatomoji reikšmė yra 

8000. 

 User Name: Įveskite įrenginio vartotojo vardą. Pagal numatytus nustatymus 

vartotojo vardas yra admin. 

 Password: Įveskite įrenginio slaptaţodį. 

 

Įrenginio slaptaţodţio stiprumas gali būti patikrintas programinėje įrangoje. Dėl savo 

privatumo, yra labai rekomenduojama keisti slaptaţodį vis nauju (naudojant 

maţiausiai 8 simbolius, įskaitant didţiąsias raides, maţąsias raides, skaičius ir 

specialius simbolius), tam kad būtų padidinta jūsų produkto sauga. Taip pat 

rekomenduojama keisti savo slaptaţodį reguliariai, ypač aukšto saugumo sistemoje - 

slaptaţodţio keitimas kas mėnesį ar kas savaitę gali geriau apsaugoti Jūsų produktą. 

 

4. Pasirinktinai, galite patikrinti Export to Group paţymėjimo langelį, kad sukurtumėte 

grupę pagal įrenginio pavadinimą. Jūs galite importuoti visus įrenginio kanalus į 

atitinkamą grupę. 

5. Paspauskite Add, kad pridėtumėte įrenginį. 



 
 

Kelių IP įrenginių pridėjimas 

 

Jeigu norite pridėti ne vieną IP įrenginį prie kliento programinės įrangos, paspauskite ir 

laikykite Ctrl mygtuką, kad pasirinktumėte keletą įrenginių ir tada paspauskite Add to Client, 

kad atidarytumėte įrenginio pridėjimo langą. Pasirodţiusiame lange, įveskite įrenginio, kurį 

norite pridėti, vartotojo vardą ir slaptaţodį. Svarbu, kad visų pridedamų įrenginių prisijungimo 

duomenys sutaptų, tik tuomet jie bus pridėti vienu kartu. 

 

Visų IP įrenginių pridėjimas 

 

Jeigu norite pridėti visus IP įrenginius prie kliento programinės įrangos, paspauskite Add 

All ir tada paspauskite OK pasirodţiusiame lango langelyje. Tada įveskite įrenginio, kurį norite 

pridėti, vartotojo vardą ir slaptaţodį. Svarbu, kad visų pridedamų įrenginių prisijungimo 

duomenys sutaptų, tik tuomet jie bus pridėti vienu kartu. 



 
Tinklo informacijos keitimas 

 

Pasirinkite įrenginį iš sąrašo, paspauskite Modify Netinfo, ir tada jūs galite modifikuoti 

pasirinkto įrenginio tinklo informaciją. 

Slaptažodžio atkūrimas 

Priklausomai nuo įrenginio, programinė įranga numato penkis skirtingus metodus, kuriais galima 

atkurti numatytą slaptaţodį arba iš naujo nustatyti slaptaţodį. 

Pasirinkite įrenginį iš sąrašo, paspauskite Reset Password. 

1 galimybė: 

Jei pasirodo langas su mygtuku Export bei slaptaţodţio ir slaptaţodţio patvirtinimo laukeliais, 

norint atkurti slaptaţodį, sekite ţingsnius, kurie pateikti ţemiau: 



 

Žingsniai: 

1. Paspauskite Export, kad išsaugotumėte įrenginio failą savo PC. 

2. Siųskite failą mūsų techninei pagalbai. 

Tolimesnei operacijai slaptaţodţio atkūrime, susisiekite su mūsų technine pagalba. 

 

Įrenginio slaptaţodţio stiprumas gali būti patikrintas programinėje įrangoje. Dėl savo 

privatumo, yra labai rekomenduojama keisti slaptaţodį vis nauju (naudojant 

maţiausiai 8 simbolius, įskaitant didţiąsias raides, maţąsias raides, skaičius ir 

specialius simbolius), tam kad būtų padidinta jūsų produkto sauga. Taip pat 

rekomenduojama keisti savo slaptaţodį reguliariai, ypač aukšto saugumo sistemoje - 

slaptaţodţio keitimas kas mėnesį ar kas savaitę gali geriau apsaugoti jūsų produktą. 

Tinkama konfigūracija ir visi apsaugos nustatymai yra instaliuotojo ir/arba galutinio 

vartotojo atsakomybė. 

 

2 Galimybė: 

Jei pasirodo langas su mygtuku Export ir Generate bei slaptaţodţio ir slaptaţodţio patvirtinimo 

laukeliais, norint atkurti slaptaţodį, sekite ţingsnius, kurie pateikti ţemiau: 



 
 

Žingsniai: 

 

1. Paspauskite Generate, kad pasirodytų QR kodo langas. 

2. Paspauskite Download pasirinkite išsaugojimo kelią, kad išsaugotumėte QR kodą savo 

kompiuteryje. Jūs taip pat galite nusifotografuoti QR kodą ir taip jį išsisaugoti telefone. 

3. Nusiųskite nuotrauką mūsų techninei pagalbai. 

Tolimesniems veiksmų suţinojimui susisiekite su mūsų technine pagalba. 

 

3 Galimybė: 

Jei pasirodo langas su mygtuku Safe Mode, norint atkurti slaptaţodį, sekite ţingsnius, kurie 

pateikti ţemiau: 



 

Žingsniai: 

 

1. Pasirinkite saugumo rėţimą, su kuriuo atkursite slaptaţodį. 

Jeigu pasirinksite Key, kaip saugumo rėţimą, perţiūrėkite aukščiau esančius 2 galimybės 

ţingsnius. 

Jeigu pasirinksite Security Question, skaitykite antrąjį ţingsnį. 

Jeigu pasirinksite GUID File, skaitykite trečiąjį ţingsnį. 

2. (Pasirenkamas ţingsnis) Jeigu pasirinkote Security Question, įveskite atsakymus į 3 

saugumo klausimus. 

3.  (Pasirenkamas ţingsnis) Jeigu pasirinkote GUID File, prie laukelio Import File, 

paspauskite  , kad įkeltumėte GUID failą. 

4. Įveskite naują slaptaţodį į laukelius Password ir Confirm Password. 

5. Paspauskite OK, kad slaptaţodis atsinaujintų. 

 



4 Galimybė: 

Kai kuriuose senesnės versijos įrenginiuose, jeigu pasirodo langas su laukeliu Security Code, 

reikia įvesti saugos kodą ir tada jūs galėsite atstatyti numatytąjį to įrenginio slaptaţodį. Apsaugos 

kodui gauti būtina susisiekti su mūsų technine pagalba. 

5 Galimybė: 

Kai kuriuose senose versijos įrenginiuose, jeigu pasirodo langas su mygtukais Import ir Export, 

sekite ţemiau esančius ţingsnius: 

1. Paspauskite Export, kad išsaugotumėte įrenginio failą savo kompiuteryje. 

2. Nusiųskite šį failą mūsų techninei pagalbai. 

3. Sekančius ţingsnius suţinosite susisiekę su mūsų technine pagalba. 

Slaptažodžio sinchronizavimas 

Jūs galite nustatyti naują slaptaţodį NVR arba HDVR ir naudoti naują slaptaţodį kaip slaptaţodį 

visoms prijungtoms IP kameroms ir koderiams. 

Žingsniai: 

1. Pasirinkite įrenginį iš skilties Online Device panel ir paspauskite Reset Password. 

2. Atlikite slaptaţodţio pakeitimo ţingsnius ir paţymėkite laukelį Use New Password as 

Camera Password. 

3. Paspauskite OK, kad išsaugotumėte nustatymus. 

Įrenginio pridėjimas per IP arba Domeno vardą 

Žingsniai: 

1. Paspauskite Add, kad atidarytumėte įrenginio pridėjimo langą. 

2. Pasirinkite IP/Domain, kaip pridėjimo būdą. 

3. Įveskite prašomą informaciją. 

Nickname: Jeigu norite, pakoreguokite įrenginio pavadinimą. 

Address: Įveskite įrenginio IP adresą arba domeno vardą. 

Port: Įveskite įrenginio porto numerį. Numatytoji reikšmė yra 8000. 

User Name: Įveskite įrenginio vartotojo vardą. Numatytasis vartotojo vardas yra admin. 

Password: Įveskite įrenginio slaptaţodį. 

4. Pasirinktinai, galite paţymėti laukelį Export to Group, kad sukurtumėte grupę pagal 

įrenginio pavadinimą.  

5. Paspauskite Add, kad pridėtumėte įrenginį. 



 

 

Įrenginio pridėjimas su Hik-Connect domenu 

Jūs galite pridėti įrenginį prie kliento per Hik-Connect, įvesdami įrenginio vardą ir įrenginio 

slaptaţodį. 

Prieš pradedant: Pridėkite įrenginį prie Hik-Connect paskyros per iVMS-4200, iVMS-4500 

Mobile Client arba Hik-Connect. 

Žingsniai: 

1. Prisijunkite prie Hik-Connect paskyros. 

2. Paspauskite Hikvision Device  Add, kad atsidarytumėte pridėjimo langą. 

3. Pasirinkite Hik-Connect Domain, kaip pridėjimo būdą.  

Pasirodys įrenginiai, prijungti prie Hik-Connect paskyros. 

4. (Pasirenkamas ţingsnis) Paspauskite Refresh, kad atnaujintumėte įrenginių sąrašą. 

5. (Pasirenkamas ţingsnis) Laukelyje Search field, įveskite raktinį ţodį iš ieškomo 

įrenginio pavadinimo. 

6. Paţymėkite laukelį prie įrenginio, kurį norite pasirinkti. 

7. Įveskite įrenginio vartotojo vardą ir įrenginio slaptaţodį atitinkamai laukeliuose User 

Name ir Password. 



 
8. (Pasirenkamas ţingsnis) Paţymėkite laukelį Export to Group, kad sukurtumėte grupę su 

įrenginio pavadinimu. 

9. Paspauskite Add, kad pridėtumėte įrenginį. 

 

Tiesioginė transliacija 

Pagrindiniame perţiūros puslapyje jūs galite perţiūrėti pridėtų IP kamerų, vaizdo kodavimo ir 

vaizdo prijungimo įrenginių tiesiogiai transliuojamą vaizdą. Taip pat yra paliekamos kitos 

funkcijos, tokios kaip nuotraukų uţfiksavimas, rankinis įrašymas, PTZ valdymas ir kt. 

Prieš pradedant: Tiesioginiam transliavimui reikia nustatyti kameros grupę. Group 

Management skiltyje jūs galite koreguoti tipą, jeigu to reikia. 

Paspauskite  mygtuką, kuris yra valdymo skyde arba paspauskite ViewMain View, kad 

atsidarytų Pagrindinis perţiūros puslapis – Main View. Tuomet paspauskite ant kameros ar 

kameros grupės pavadinimo ir vilkite juos į atvaizdavimo langą. 

 

 



Pagrindinis peržiūros puslapis 

 

1. View List – perţiūrų sąrašas. 

2. Camera List – kamerų sąrašas. 

3. PTZ Control Panel – PTZ kontrolės skydas. 

4. Dislpay Window of Live View – Tiesioginės transliacijos langas. 

5. Live View Toolbar  - Tiesioginės transliacijos įrankių juosta. 

Kameros statusas: 

 
Kamera yra prisijungus prie interneto ir veiki tinkamai. 

 

Kamera rodo tiesioginę transliaciją 

 

Kamera yra įrašymo būsenoje 

 
Kamera yra atsijungusi nuo interneto 

 

Tiesioginės transliacijos įrankių juosta 

 

Pagrindiniame perţiūros puslapyje yra prieinami ţemiau pavaizduoti mygtukai: 

 

Išsaugoti perţiūrą Naujų nustatymų, pritaikytų esamai perţiūrai 

išsaugojimas 



 

Išsaugoti perţiūrą kaip Esamos perţiūros išsaugojimas kaip kitos 

naujos perţiūros. 

 

Sustabdyti tiesioginę transliaciją Visų  kamerų tiesioginės transliacijos 

sustabdymas. 

 

Išjungti/Įjungti garsą Garso išjungimas ir įjungimas 

 

Automatinio perjungimo 

tęsimas/ pauzė  

Tiesioginės transliacijos automatinio 

perjungimo tęsimas/pauzė. 

 

Rodyti/Nerodyti Meniu Automatinio perjungimo Meniu konfigūracijos 

rodymas/nerodymas. 

 

Prieš tai buvęs Praeito puslapio tiesioginė transliacija. 

 

Kitas Kito puslapio tiesioginė transliacija 

 

Langų padalinimas Langų padalinimo nustatymas 

 

Pilnas vaizdas Pilno vaizdo rodymo nustatymas. Jei norite 

išjungti pilno vaizdo rodymą, paspauskite Esc 

arba galite pele paspausti viršuje esantį 

mygtuką Quit Full Screen. 

Jūs galite paspausti mygtuką Lock, kad 

uţrakintumėte ekraną ir vėliau paspausti 

mygtuką Unlock ir įvesti kliento slaptaţodį, 

kad jį atrakintumėte. 

 

Dešinysis pelės klavišas atidaro langą, kuriame yra tiesioginės transliacijos valdymo Meniu:

 



Ţemiau pateikti mygtukai yra prieinami paspaudus dešinįjį pelės klavišą: 

 

Sustabdyti tiesioginę transliaciją Tiesioginės transliacijos esamame lange 

sustabdymas. 

 

Uţfiksavimas Nuotraukos uţfiksavimas tiesioginėje 

transliacijoje. 

 

Kiti uţfiksavimo būdai Print Captured Picture: nuotraukos 

uţfiksavimas ir jos atspausdinimas. 

Send Email: nuotraukos uţfiksavimas ir 

jos išsiuntimas el. paštu vienam ar keletui 

gavėjų. 

Custom Capture: nuotraukos 

uţfiksavimas. Veliau galima koreguoti jos 

pavadinimą ir išsaugoti. 

 

Pradėti/Sustabdyti įrašymą Rankinio įrašymo pradėjimas/ 

sustabdymas. Vaizdo įrašas išsisaugoja 

kompiuteryje 

 

Atidaryti PTZ valdymą PTZ valdymo funkcijos įjungimas. 

Paspauskite dar kartą, kad funkcija būtų 

išjungta. 

 

Atidaryti skaitmeninį 

priartinimą 

Skaitmeninio priartinimo funkcijos 

įjungimas. Paspauskite dar kartą, kad 

funkcija būtų išjungta. 

 

Įjungti automatišką sekimą  

 

Perjungti į momentinį atkūrimą Perjungimas į momentinio atkūrimo 

reţimą. 

 

Gaisro šaltinio informacija Termo kamerai skirta funkcija. Gaisro 

šaltinio vietos parodymas, maksimalios 

temperatūros suradimas arba gaisro 

šaltinio tikslo aptikimas. 

 

Pradėti/sustabdyti abipusį garso 

skleidimą 

Abipusio garso skleidimo su įrenginiu per 

tiesioginę transliaciją 

pradėjimas/sustabdymas. 

 

Pradėti/sustabdyti IP abipusį 

garso skleidimą 

Abipusio garso skleidimo su kamera per 

tiesioginę transliaciją 

pradėjimas/sustabdymas. Šis mygtukas 

yra prieinamas tik su kameromis, kurios 

palaiko IP abipusio garso skleidimo 

funkciją. 

 

Įjungti/išjungti garsą Garso įjungimas/išjungimas tiesioginės 

transliacijos metu. 

 

Kameros statusas Kameros statuso tiesioginėje transliacijoje 

parodymas, įskaitant įrašymo statusą, 

signalo statusą, prisijungimo numerį ir kt. 



 

Nuotolinė konfigūracija Nuotolinės kameros konfigūracijos 

tiesioginėje transliacijoje lango 

atidarymas. Galima pasirinkti atidaryti 

bendrus arba išplėstinius konfigūracijos 

parametrus, jeigu kamera palaiko tokią 

funkciją. 

 

VCA konfigūracija VCA konfigūracijos sąsajos įvedimas, 

jeigu tai yra VCA įrenginys. 

 

Sinchronizacija Kameros sinchronizavimas tiesioginėje 

transliacijoje, kai kompiuteris veikia 

kliento programinę įrangą. 

 

Rodyti/slėpti temperatūros 

informaciją 

Funkcija termo kamerai. Temperatūros 

tiesioginėje transliacijos vietoje 

rodymas/slėpimas 

 

Fisheye išplėtimas Įeiti į Fisheye reţimą. Funkcija galima tik 

tada, kai kameros objektyvas yra Fisheye 

tipo. 

 

Pradėti/sustabdyti objekto 

sekimą 

Paspausti norint pradėti arba stabdyti 

objekto sekimą. Funkcija palaikoma tik 

tada jei kamera ar įrenginys palaiko 

objekto sekimo funkciją. 

 

Nuorodą į prieigos valdymo 

tašką 

Kameros nuorodos į prieigos valdymo 

tašką (duris) nustatymas. Tada galima 

kontroliuoti durų statusą per tiesioginę 

transliaciją. 

 

Atrakinti Nuotolinis durų atrakinimas, jeigu 

įrenginys yra durų  stotis, išorinė durų 

stotis arba durų stotis. 

 

Pilnas ekranas Tiesioginės transliacijos rodymas per visą 

ekraną. 

 

Tiesioginės transliacijos įjungimas vienoje kameroje 

Ţingsniai: 

1. Atsidarykite pagrindinį perţiūros puslapį. 

2. Pasirinktinai galite paspausti mygtuką  tiesioginės transliacijos įrankių juostoje, kad 

pasirinktumėte langų paskirstymo reţimą. 

3. Paspauskite ir vilkite kamerą prie atvaizdavimo lango arba du kartus paspauskite ant 

kameros pavadinimo po to, kai pasirenkate atvaizdavimo langą, kad pradėtumėte 

tiesioginę transliaciją. 



Tiesioginės transliacijos įjungimas kamerų grupėje 

Ţingsniai: 

1. Atsidarykite pagrindinį perţiūros puslapį. 

2. Paspauskite ir vilkite grupę prie atvaizdavimo lango arba du kartus paspauskite ant 

grupės pavadinimo po to, kai pasirenkate atvaizdavimo langą, kad pradėtumėte tiesioginę 

transliaciją. 

Tiesioginės transliacijos įjungimas numatytų perţiūros nustatymų reţime 

Pridėtų kamerų vaizdo įrašas gali būti rodomas skirtingais reţimais. 4 daţniausiai naudojami 

reţimai yra 1-ekrano, 4-ekranų, 9-ekranų ir 16-ekranų. 

Ţingsniai: 

1. Atsidarykite pagrindinį perţiūros puslapį. 

2. Perţiūros skydelyje paspauskite mygtuką , kad išplėstumėte numatytąjį perţiūros 

sąrašą. 

3. Pasirinkite numatytų nustatymų perţiūros reţimą ir pridėtų kamerų vaizdo įrašas bus 

rodomas pasirinktu būdu. 

Tiesioginės transliacijos įjungimas sukurtame peržiūros režime 

Perţiūros reţimas tiesioginei transliacijai taip pat gali būti nustatytas pačio vartotojo. 

Ţingsniai: 

1. Atsidarykite pagrindinį perţiūros puslapį. 

2. Perţiūros skydelyje paspauskite mygtuką  kad išplėstumėte numatytąjį perţiūros 

sąrašą. Jeigu ten jau yra sukurtas perţiūros reţimas, paspauskite ant jo, kad pradėtumėte 

tiesioginę transliaciją. 

3. Paspauskite , kad sukurtumėte naują perţiūrą. 

4. Įveskite perţiūros pavadinimą ir paspauskite Add. Nauja perţiūra pagal numatytus 

nustatymus yra 4-ekranų reţime. 

5. Pasirinktinai galite paspausti mygtuką , kuris yra tiesioginės transliacijos įrankių 

juostoje, ir pasirinkite ekrano išdėstymo reţimą naujai perţiūrai. 



6. Paspauskite ir vilkite kamerą/grupę į atvaizdavimo langą arba du kartus paspauskite ant 

kameros/grupės pavadinimo, kad pradėtumėte tiesioginę transliaciją sukurtame reţime. 

7. Paspauskite mygtuką , kad išsaugotumėte naują perţiūrą. Taip pat jūs galite paspausti 

mygtuką , kad išsaugotumėte perţiūrą kaip kitą perţiūros reţimą. 

Nuveskite pelytę ant sukurtos perţiūros ir ten rasite ţemiau pateiktus mygtukus: 

 
Keisti perţiūros pavadinimą Sukurtos perţiūros pavadinimo keitimas. 

 
Ištrinti perţiūrą Sukurtos perţiūros ištrynimas. 

 
Pradėti momentinį vaizdo įrašo perţiūrėjimą Vaizdo įrašo momentinio perţiūrėjimo 

įjungimas  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiesioginės transliacijos sustabdymas 

Ţingsniai: 

1. Pasirinkite atvaizdavimo langą. 

2. Paspauskite mygtuką , kuris atsiranda viršutiniame dešiniame kampe, kai 

pelytė yra ant atvaizdavimo lango arba paspauskite Stop Live View, kuris yra 

dešiniame pelytės meniu, kad sustabdytumėte tiesioginę transliaciją pasirinktame 

atvaizdavimo lange. 

Taip pat galite paspausti mygtuką , kuris yra tiesioginės transliacijos įrankių juostoje, kad 

sustabdytumėte visas tiesiogines transliacijas. 

 

Įrašų peržiūrėjimas angl. (Playback) 

 Vaizdo įrašus galima rasti paieškoje įvedant kameros ar kamerų grupės pavadinimus.  

1. Atidarykite Remote playback langelį. 

2. Paspauskite ant kalendoriaus mygtuko , kad atvertumėte kalendoriaus laukelį. 

3. Kad pradėtumėte vaizdo įrašo paiešką pasirinkite Jums pageidautiną laiko periodą ir spauskite 

OK. 

4. Paspauskite ant kameros ar kameros grupės pavadinimo ir vilkite juos į atvaizdavimo langą. 

5. Pagal nustatytą laiko periodą rasti vaizdo įrašai bus atvaizduoti dešinėje lango pusėje, toliau 

pasirinkite Jums tinkamiausią laiko periodo pasiūlymą ir spauskite mygtuką Play  arba du 

kartus paspauskite kairįjį pelės mygtuką ant pasirinktos rinkmenos (angl. file). 



 

 



6. Perţiūros laiko keitimą galite atlikt lako juostoje arba spausdami laiko pridėjimo bei atėmimo 

mygtukus , . Laiko juostos priartinimui arba nutolinimui galite naudoti pelytės 

ratuką.  

 

Vaizdo įrašo perţiūrėjimo panelėje (angl. Play back) galimi šie pagrindiniai pasirinkimai.  

 

Atvirkštinis įr

ašo 

peržiūrėjimas 

Atvirkštinis vaizdo įrašo perţiūrėjimas 

 

Pause/Start 

mygtukai 

Pradėti vaizdo perţiūrėjimą arba padaryti vaizdo įrašo 

perţiūrėjimo pauzę  

 

Stop 

mygtukas 

Sustabdyti visų kamerų perţiūrėjimą 

 

Vienos kadro 

atsukimas 

Atsukti vieną vaizdo įrašo kadrą 

 

Vieno kadro 

peržiūra 

Perţiūrėti vieną tolimesnį vaizdo įrašo kadrą 

 

Sulėtinimo ir 

pagreitinimo 

mygtukai 

Sulėtinti arba pagreitinti vaizdo įrašo perţiūrą 

 

Garso 

valdymo 

mygtukai 

Išjungti arba padidinti garsą 

 

Pilno ekrano 

rėžimas 

Vaizdo įrašo perţiūrėjimas visame ekrane, jei norite išeiti iš 

šio perţiūros rėţimo spauskite ESC mygtuką. 

 

Parsisiųsti Vaizdo įrašų ar nuotraukų išsaugojimas Jūsų kompiuteryje. 

(Valdant nuotoliniu būdu, vaizdo įrašas yra atsiunčiamas į 

Jūsų kompiuterį iš įrašymo įrenginio ar kitos kamerų vaizdo 

įrašams skirtos laimenos.) 

 


