
 

 

 

 

1. Prisijungimas prie įrangos meniu per naršyklę 
1.1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris prijungtas prie to pačio interneto tinklo kaip ir įranga 

prie kurios norite prisijungti 

1.2. Įjunkite programą „SearchTool“ 

1.2.1.  Jei iškart sąraše nieko nepasirodo paspauskite mygtuką „refresh“ 

 
 

1.2.2.  Sąraše matysite visų tinkle esančių kamerų ir įrašymo įrenginių adresus ir kitą 

informaciją. Jei turite daugiau nei vieną prietaisą, svarbu nustatyti, kurioje eilutėje 

pateikta įrangos, prie kurios meniu norite prisijungti, informacija. Norėdami 

prisijungti prie įrašymo įrenginio, stulpelyje „Model“ ieškokite užrašo XVR arba NVR 

ir iškart eikite prie 1.3 žingsnio. Identifikuoti eilutę, priklausančią kamerai, galima 

pagal kameros MAC adreso, kuris pateiktas lipduke priklijuotame ant kameros, 

(arba ant kameros dėžutės) paskutinius simbolius:  

 

 

 

 

 

 

1.2.3.  Paieškos įrankyje, naudodami slinkimo juostą apačioje, paslinkite sąrašą į šoną taip, 

kad matytumėte stulpelį „MAC“ 

1.2.4.  Suraskite įrenginį, kurio „MAC“ stulpelio paskutiniai keturi simboliai sutaptų su 

simboliais parašytais kameros lipduke. Jei MAC stulpelis tuščias, paspauskite 

„Refresh“ mygtuką. Tai gali reikėti pakartoti kelis kartus 

1.3. Išsiaiškinus kuri eilutė priklauso įrenginiui prie 

kurio norite prisijungti, jos IP adresą, kuris yra 

"SearchTool“ „IP Address“ stulpelyje nurašykite į 

https://www.pyramid.lt/images/Userfiles/Fimware/SearchTool_setup8.2.11.5.exe


 

 

Internet Explorer adreso juostą nuorodos formatu ir paspauskite enter 

   Svarbu! Su kitomis naršyklėmis kameros meniu gali netinkamai funkcionuoti 

1.4. Turėtų pasirodyti toks, arba panašus vaizdas: 

 
1.5. „User Name“ laukelyje įveskite žodį „admin“ 

1.6. Slaptažodžio laukelyje įveskite kameros slaptažodį. Numatytasis slaptažodis yra „admin“ 

arba „12345“ 

1.7. Jei jungiatės pirmą kartą, pamatysite tokį pranešimą:  

 
Jis perspėja apie slaptažodžio pakeitimą saugumo sumetimais. Norėdami pakeisti 

slaptažodį, paspauskite mygtuką „Modify“, jei norite tai padaryti vėliau, spauskite mygtuką 

„After 60 Mins“ 



 

 

1.8. Dalis funkcijų veikia, tačiau norint žiūrėti tiesioginį vaizdą arba naudoti visas įrangos 

funkcijas per naršyklę, turite įjungti Activex palaikymą Internet Explorer nustatymuose. 

 
Įjunkite visus su Activex susijusius nustatymus į Enable arba Prompt. 

1.9. Taip pat reikia atsisiųsti ir įdiegti įrangos programinį papildinį Internet Explorer naršyklei. 

Spauskite nuorodą, rodomą ekrane, atsiųskite programą, sekite instrukcijas ir įdiekite 

programą.  

 
1.10. Kadangi diegimo metu naršyklę reikia išjungti, vėl grįžkite į 1.3. punktą ir prisijunkite prie 

įrangos.  


