
Valdomos kameros konfigūracija 
Prijunkite IP kamerą, UTP laidu, prie to pačio maršrutizatoriaus, prie kurio yra prijungtas Jūsų kompiuteris. 

IP kameros sukonfigūravimas  
1. Įdėkite CD į savo kompiuterį. 

2. Pasileidus CD, pradėkite programinės įrangos diegimą pasirinkę variantą „Search Tool“. 

3. Pasibaigus diegimo procesui, atidarykite „Search Tool“ programėlę darbalaukyje.  

4. Atidarius programėlę, paspauskite mygtuką „Search“.  Jum bus pateiktas sąrašas vaizdo kamerų, 

veikiančių jūsų tinkle. Pažymėkite kamerą, kūrią norite konfigūruoti. Atskirti kameras galite pagal 

„S/N“ numerį, kurį galite rasti kameros apatinėje dalyje (jeigu jungiate daugiau nei vieną kamerą). 

5. Pažymėjus norimą kamerą, toliau spaudžiame pasirinkimą „Configure camera‘s network settings“. 

 

6. Spaudžiame mygtuką „Auto adjust“, jo pagalba sistema automatiškai sugeneruos kameros tinklo 

nustatymus atsižvelgiant į Jūsų kompiuterio tinklo nustatymus. Toliau įvedame vartotojo vardą ir 

slaptažodį (numatyti: Username – admin; Password - admin). Spaudžiame mygtuką „Apply“. 

 



7. Kai tik tinko duomenys bus sukonfigūruoti, sistema automatiškai atidarys prisijungimo prie kameros 

internetinėje naršyklėje langą (Taip pat prisijungimo langą galite atidaryti paspaudę mygtuką 

„Open“). Įveskite prisijungimo duomenis kad prisijungti prie kameros. Prisijungus, pasirinkite 

naršyklės rėžimą, kad galėtumėte stebėti tiesioginį, kameros transliuojamą vaizdą. 

 

8. Pirmą kartą prisijungus naršyklė paprašys įdiegti papildinį skirtą vaizdo stebėjimui, įdiekite jį. 

 

  

  



Wi-Fi Konfigūracija 
 

1. Prisijunkite prie kameros ir paspuskite mygtuką „System Settings“.   

 

2. Patekę į nustatymų langą, pasirinkite meniu punktą „Network“, toliau spaudžiame „WiFi“ ir 

pasirenkame savo WiFi stotelę pagal pavadinimą. 

 

3. Atsidarius naujam langui suvedame WiFi slaptažodį ir spaudžiame „OK“

 
4. Nuo šiol Jūs galite atjungti UTP laidą nuo IP kameros ir naudotis bevieliu Wi-Fi ryšiu. 



Prisijungimas nutolusiu internetiniu ryšiu (iš kito kompiuterio arba iš 

mob. telefono) 
 

Kad galėtume prisijungti prie IP kameros per išorinį tinklą, mums reikia sukonfigūruoti Jūsų interneto 

maršrutizatorių ir atlikti „Port Forwarding“ funkciją. Kiekvieno interneto tiekėjo bei gamintojo 

maršrutizatoriaus konfigūracija gali šiek tiek skirtis. Pateikiame Jums pavyzdį kaip atlikti „Port Forwarding“ 

su TP link interneto maršrutizatoriumu: 

1. Spaudžiame „Start“ mygtuką, parašome „CMD“ ir spaudžiame „Enter“ klavišą klaviatūroje. 

2. Atsidarius juodam „Comand Prompt“ langui rašome „ipconfig“ ir spaudžiame „Enter“. 

 

3. Atsiradusiame tekste susirandame „Default gateway“ adresą. 

 

4. Atsidarome internetinę naršyklę ir į URL juostą vedame „Default gateway“ adresą. Tokiu būdu 

prisijungiame prie maršrutizatoriaus. 

 

5. Jungiantis prie maršrutizatoriaus sistemos reikės įvesti prisijungimo duomenis. Standartiškai 

numatyti prisijungimo duomenys: Username – „admin“; Password – „admin“. 

6. Užsikrovus sistemai, spaudžiame pasirinkimą „Forwarding“, bus užkraunamas naujas langas ir toliau 

spaudžiame „Add New“. 



 

7. Užpildome atsidariusį langą, informaciją imame iš „Search Tool“ programėlės kaip parodyta žemiau 

pateiktuose paveikslėliuose ir spaudžiame „Save“ 

 

 

8. Toliau prisijungus prie kameros ir pasirinkus „Settings“ matome DDNS nuoroda. Spaudžiame ant 

jos. 



 

 Jei nuoroda veikia, nuo šiol, naudojant  šią nuorodą, galima prisijungti prie kameros iš bet kurios 

vietos, kurioje yra interneto ryšys. 

Mobiliojo prietaiso konfigūravimas 
 

1. Įveskite „TENVIS“ mobiliojoje programėlių parduotuvėje „Google play“ arba „App Store“ ir 

parsisiūskite programėlę „NEW TENVIS“. 

2. Susikurkite vartotoją ir prisijunkite prie programėlės 

3. Pasileidę programėlę, spauskite + ženklą  kad pridėti jūsų kamerą.  

 

4. Programėlei suradus kamerą jūsų tinkle, paspauskite ant jos. 

 



5. Suveskite slaptažodį „Security Code“  (numatytasis - admin) ir spauskite „Save“ 

 

 

Nuo šiol galėsite prisijungti prie kameros iš bet kurios vietos ir mobiliuoju telefonu! 


