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Dėkojame, kad perkate mūsų įmonės produktus, jei turite klausimų ar poreikių, susisiekite 

su mumis bet kuriuo Jums patogiu metu. 

Instrukcijos aprašymas 
Ši instrukcija yra universali BitVision aplikacijos versija. Palaikomos funkcijos skiriasi tarp 

skirtingų versijų, todėl prašome atsižvelgti į  tai, kokią versiją atsisiuntėte. 

Ši instrukcija yra sukurta kaip pagalbinis įrankis, kai yra naudojamasi aplikacija. 

Prieš įdiegdami ir naudodami aplikaciją prašome įsigilinti į pateiktą informaciją. 

Visi paveikslėliai, vaizdai, piktogramos ir iliustracijos, kurios naudojamos instrukcijoje, gali 

skirtis nuo konkretaus produkto, todėl prašome atsižvelgti į atsisiųstos aplikacijos versiją. 

Mūsų įmonė atnaujins šios instrukcijos turinį, atsižvelgdama į produkto savybių tobulinimą, 

ir reguliariai tobulins bei atnaujins šioje instrukcijoje aprašytus produktus ir programas. 

Informuojame, kad atnaujintas turinys bus įtrauktas į naują versiją be atskiro pranešimo. 

 

Atsakomybės deklaracija 

 Remiantis įstatymais visi šioje instrukcijoje aprašyti produktai (įskaitant kompiuterinę 

įrangą, programinę įrangą, programinę-aparatinę įrangą) yra siūlomi remiantis 

„dabartine būsena“, kuri gali turėti trūkumų, klaidų ar gedimų, todėl mūsų įmonė 

nesiūlys jokių konkrečių instrukcijų ar garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, 

garantijomis dėl perkamumo, pasitenkinimo kokybe, tinkamumo konkrečiam tikslui, 

trečiųjų šalių teisių nepažeidimo; taip pat nesiūlys kompensacijos už specialius, 

atsitiktinius ar netiesioginius gedimus, atsirandančius dėl šios instrukcijos ar mūsų 

įmonės produkto naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant vien verslo pelno praradimu, 

duomenų ar dokumentų praradimu. 

 Klientas turėtų prisiimti riziką, jei jis / ji prijungs produktą prie interneto, turint omeny, 

bet neapsiribojant, kibernetinių atakų, įsilaužimų, virusų užkrėtimų grėsmes. Už bet 

kokias dėl to kylančias problemas, įskaitant produkto veikimo sutrikimus, informacijos 

atskleidimą ir kt., mūsų įmonė neprisiims atsakomybės, tačiau galėsime pasiūlyti 

techninę pagalbą. 

 Naudodami šį produktą griežtai laikykitės galiojančių įstatymų. Jei produktas yra 

naudojamas netinkamai arba yra pažeidžiamos trečiųjų šalių teises, Bendrovė už tai 

neprisiima atsakomybės. 

 Jei šios instrukcijos turinys prieštarauja taikytiniems įstatymams, turi būti atsižvelgta į 
įstatymus. 
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1 skyrius Aplikacijos instrukcija 

 
1.1 Aplikacijos aplinka 

BitVision gali veikti telefone ir planšetėje, palaiko Android ir IOS sistemas. Vartotojas gali 

prijungti IPC, DVR, NVR, XVR ir fisheye fotoaparatą telefonu bei kompiuteriu. Ryšys tarp kliento 

ir IPC, DVR, NVR, XVR ir fisheye fotoaparato pavaizduotas 2-1 paveiksle. 

 
Instrukcija 

 Aplikacija gali veikti telefone ir planšetėje, kuri turi 4.4 arba naujesnes Android versijas.

 Aplikacija gali veikti Apple telefone ir planšetėje, kuri turi 9.0 arba naujesnes IOS versijas.

 Palaiko vidutinės ir didelės raiškos Android telefonus su 800*480, 1280*720, 

1920*1080 raiškomis.

 Palaiko 1280*800, 1024*768, 2560*1600, 2048*1536 ir kitas didelės raiškos nuo 7 iki 10 

colių įstrižainės planšetes.

 Sena BitVision versija gali būti iškart pakeista įdiegiant naują versiją.

 Palaiko supaprastintą kinų, tradicinę kinų, anglų, vengrų, vietnamiečių, italų, rusų, 

prancūzų, portugalų, vokiečių, lietuvių, lenkų, ispanų, korėjiečių, hebrajų, arabų ir čekų 

kalbas.

 Šioje instrukcijoje aprašoma Android aplikacija, o piktograma ir išdėstymas tarp Android 

ir iOS aplikacijų yra skirtingas,  atsižvelkite į tai naudodami aplikaciją.



 

 

 
 
 
 
 

2 skyrius Sistemos struktūros diegimo schema 

 
Diegimo schema tarp įrenginių ir telefono ar planšetės parodyta 2-1 paveiksle; 

 

2-1 pav. 



 

 

 
 
 

3 skyrius Aplikacijos funkcija 

3.1 Atsisiuntimas ir įdiegimas 

BitVision paslaugos procedūra: užsiregistruoti -> prisijungti -> pridėti įrenginiai -> paslaugos 
aplikacija 

Atsisiųsta ir įdiegta į Apple mobilųjį telefoną, Android mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar 

asmeninį kompiuterį naudojant toliau nurodytus metodus. 

(1) Nuskenuokite žemiau esantį paveikslėlį, kad gautumėte QR kodą. 
 

3-1 pav. Atsisiuntimas į telefoną 

(2) Android vartotojai Google Play programėlėje ras aplikaciją atsisiuntimui ir įdiegimui, iOS 

vartotojai App Store programėlės paieškoje suvedę BitVision galės atsisiųsti ir įdiegti aplikaciją. 

 
(3) Telefono arba planšetės naudotojai gali įvesti žemiau nurodytą URL, 

programėlės atsisiuntimui ir įdiegimui. Atsisiuntimo adresas Android 

telefonui: https: // www.bitdog.com/home/account/q-rcode 

 

3.2 Prisijungimo sąsaja 

Prisijungimo sąsają sudaro prisijungimas, registracija ir pamiršto slaptažodžio laukas. 

Prisijungimo ekranas pavaizduotas 3-3 paveiksle. 

http://www.bitdog.com/home/account/q-rcode


 

 

 
 

○1 

 
3.2.1 Prisijungimo ekranas 

3-3 pav. 

 

Prisijunkite kaip parodyta 3-4 paveiksle. 

○1 ○2 

3-4 pav. 

○1    Paleisti „BitVision“   telefone, paspausti „ “   viršutiniame kairiame kampe   peržūros sąsajoje,  

atidaryti slankiojančio meniu juostą; 

○2    Paspausti „ “ virš  sąsajos ir atidaryti  „Prisijungimo“ sąsają; 

Instrukcija 

 Įdiegę aplikaciją, ją  atidarykite ir pirmąjį kartą įeisite į sutikimo su HEROSPEED Cloud 

paslaugomis sąsają. Perskaitę sutartį turite spustelėti „Sutinku“, kad patektumėte į 

pagrindinę aplikacijos sąsają.

3.2.2 BitVision paskyros registracija 



 

 

Nauji vartotojai, norėdami prisijungti, turi užregistruoti, kaip parodyta žemiau esančiame 3-5 

paveiksle: 

○1 ○2 

3-5 pav. 

○1    Atidaryti Aplikaciją, atidaryti  prisijungimo ekraną, paspausti „Registruotis“; 

 

○2    Įvesti el. pašto adresą, slaptažodį, slaptažodį darkartą, paspausti „Išsiųsti El. pašto kodą“, įvesti  

gautą kodą registruotu el. pašto adresu, spustelėkite „Užsiregistruodami jūs perskaitėte ir 

sutinkate su 《 Vartotojo sutartimi 《《 Privatumo politika 》→ „Registruotis“. 

 

3.2.3 Pamiršti slaptažodį 

Pamiršę slaptažodį galite jį iš naujo nustatyti. Iš naujo nustatykite slaptažodį, kaip parodyta 3-6 

paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

3-6 pav. 

○1    Atidaryti Aplikaciją, įeiti į prisijungimo ekraną, paspausti „Pamiršote?“; 

○2    Įvesti el. pašto adresą ir paspausti „Kitas“. 



 

 

○3    Prisijungti prie  registruoto el. pašto adreso, kad rastumėte  patvirtinimo kodą, įveskite  

patvirtinimo 

kodą laukelyje „Prašome įvesti patvirtinimo kodą“, įveskite naują slaptažodį, įveskite slaptažodį 

dar kartą ir spustelėkite „Baigti“. 

 
Instrukcija 

 Iš naujo nustatydami slaptažodį turite nurodyti užregistruotą paskyrą ir su ja susietą el. 

paštą, į kurį bus nusiųstas el. laiškas su prisijungimu.

 

3.2.4 Prisijungti 

Prisijungimas prie BitVision paskyros, kaip parodyta 3-7 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 

 
○1    Atidarykite Aplikaciją, atidarykite  

prisijungimo laukelį; 

3-7 pav. 

 

○2    Įveskite  paskyrą ir slaptažodį, spūstelėkite „Prisijungti“; 

○3    Atidarykite   slankiojančio meniu juostos sąsają. 

 
Instrukcija 

 Taip pat galite prisijungimui naudoti WeChat, Twitter, Google bei LINE trečiosios šalies 
paskyros prisijungimą.

3.3 Supažindinimas su meniu 

BitVision aplikacijos meniu rasite dabartinę aplikacijos paskyrą, avatarą, kurį sudaro pagrindinė 

sąsaja, vartotojo vardas, įrenginio valdymas, veido atpažinimas, galerija, įvykio pranešimas, 

debesijos paslauga, demonstracinė versija, SN prisijungimas, nustatymai ir atsijungimas. 

Mobiliojo telefono aplikacijos meniu parodytas 3-8 paveiksle: 



 

 

 
 

3-8 pav. 

 
Instrukcija 

 Spustelėkite ant piktogramos, kad atidarytumėme pagrindinę sąsają dešinėje slankiosios meniu 
juostos dalyje.

3.4 Pagrindinė sąsaja 

 Pagrindinė sąsaja turi  Realaus laiko, vaizdo atkūrimą ir VR, kaip parodyta  paveiksle 3-9 ○2  : 

3.4.1 Dabartinis laikas 

Realaus laiko vaizdo įrašas, kaip parodyta 3-9 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 



 

 

  
 

○4 ○5 

3-9 pav. 

○1    Paspauskite ant pilkos dalies dešinėje pusėjeide slankiojančioje meniu juostoje, kad 

atidarytumėte pagrindinę sąsają (Realus laikas / Vaizdo atkūrimas / VR); 

○2    Paspauskite „Realus laikas“; 

○3    Paspauskite „ “ ; 

○4    Pasirinkite įrenginį ir paspauskite „Baigti“. 

○5 Peržiūros sąsaja rodo tiesioginę transliaciją pasirinkto įrenginio. 

 
Instrukcija 

 Pasirinkdami įrenginį iš įrenginių sąrašo, spustelėkite ant įrenginių grupės ir taip bus 

pasirinkti visi grupės įrenginiai.

 
 Kelių ekranų peržiūros režimą perjungia / / /

 apačioje sąsajos, kaip parodyta paveiksle 3-10 ○1  ○2  ○3  ○4  .



 

 

    
 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-10 pav. 

 Peržiūrėdami vaizdo įrašą keliuose padalintuose ekranuose, dukart spustelėkite kanalą, 

kad peržiūros ekranas būtų pakeistas į peržiūrą viename kanale.

 Kai telefonas yra paverstas horizontaliai, rodoma vaizdo peržiūra per visą ekraną, kaip 

parodyta paveiksle 3-11 ○1  ○2  ○3  ○4  .

○1 ○2 
 

○3 ○4 

3-11 pav. 

Paslinkite apatinę įrankių juostą, kad įgalintumėte daugiau funkcijų, kaip parodyta 3-1 
lentelėje: 

Mygtukas Aprašymas 



 

 

 

 

 
Spustelėkite norėdami atidaryti slenkančią meniu 
juostą. 

 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 

 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 

/  
 

Pradėti / sustabdyti įrašymą 
 

 

 
Momentinė nuotrauka 

 
 
 
 

 

 

PTZ/UTC 

PTZ: PTZ valdiklis, žiūrėdami PTZ įrenginyje vaizdo 

įrašą viename ekrane, paspauskite šį mygtuką, kad 

atidarytumėte PTZ valdymo skydą, kuriame galite 

valdyti slinkimo / pakreipimo kryptį, mastelio 

keitimą ir naudotis valdymu gestais. 

UTC: Koaksialinis vaizdo valdymas: peržiūrint PTZ 

įrenginio vaizdo įrašą, šis mygtukas atidaro ir 

prijungia prie XVR koaksialinės kameros valdymo 

skydelio, kurį galima naudoti koaksialinėms 

kameroms, objektyvui, ryškumui, baltos spalvos 

balansui, 

noise mažinimui ir kitiems susijusiems nustatymams 
keisti. 

/  

 
Uždaryti / vėl įjungti dabartinį kanalą 

/  

 
Uždaryti / vėl įjungti visus kanalus 

 

 

Domofonas: palaikykite paspaudę, kol prietaisas 

išgirs mobiliojo telefono garsą, atleiskite 

mygtuką, kad išgirstumėte prietaiso garsą, taip 

domofono funkcija bus aktyvuota tarp aplikacijos ir 
įrenginio. 

/  

 
Garsas įjungtas / išjungtas 

/  

Mėgiamas / atžymėti, kad įrenginys yra pamėgtas, 

kai įrenginys yra prijungtas, jį galite rasti įrenginių 

valdymo 

laukelyje → Mano pamėgtų grupė, kuri leidžia greitai 
naudotojui rasti įrenginį. 



 

 

 

 
Abipusio skambučio balsu surinkimas / nutraukimas: 

Spustelėkite „ ", norėdami automatiškai 

skambinti ir prisijungti prie šiuo metu pasirinkto 

kanalo įrenginio (palaikančio NVR) 

domofono funkciją), naudotis laisvų rankų įranga 
 



 

 

 dvipusio skambučio su vietiniu prietaiso metu. 
 

Spustelėkite „ " dar kartą, kad padėtumėte 
ragelį. 

 
/ 

1 lango peržiūra 

 
/ 

4 lango peržiūra 

 
/ 

9 lango peržiūra 

 
/ 

16 lango peržiūra 

Sklandus / BD / 
HD 

Rezoliucijos (srauto) jungiklis 

3-1 lentelė 
 

Instrukcija 
 

 Įrenginio valdymo sąsaja pasiekiama spustelėjus „ “ peržiūros sąsajoje

VR įrenginio nėra. 

3.4.2 Atkūrimas 

BitVision piktograma atkuria vaizdo įrašą, kuris įrašomas IPC TF kortelėje ir HDD N / X / H / DVR 

.etc vidinėje įrangoje. 

Atkūrimas pavaizduotas 3-12 paveiksle: 
 

 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-12 pav. 

○1    Paspauskite „Vaizdo atkūrimas“ pagrindinėje sąsajoje; 

○2    Paspauskite groti vaizdą „  “; 



 

 

○3    Pasirinkite kanalą, reikalingą vaizdo atkūrimui, paspauskite „Baigti“; 

○4    Vaizdo atkūrimo sąsaja groja vaizdo įrašą pasirinkto kanao. 

 
Instrukcija 

 4-ekranų vaizdo atkūrimą galite perjungti į vieno kanalo atkūrimą dukart spustelėdami ant 

kanalo, kaip parodyta paveiksle 3-13 ○1  ○2  .
 

○1 ○2 

3-13 pav. 

 Atkūrimo metu slinkite sąsaja kairėn arba dešinėn, kad perjungtumėte kanalą.

 Kai telefone įjungtas horizontalus ekranas, žiūrėkite istorinį vaizdo įrašą per viso ekraną, 

kaip pavaizduota paveiksle 3-14 ○1  ○2  .

○1 ○2 

3-14 pav. 

 Vaizdo atkūrimo metu spustelėkite „ “ atkūrimo sąsajoje, kad perjungtumėte 

įrašytos datos vaizdo atkūrimą. Taip pat galite vilkti laiko juostą, kad perjungtumėte kitą 

dabartinės kanalo vaizdo atkūrimo įrašo vietą.

Sąsajos įrankių juostos mygtukai parodyti 3-2 lentelėje: 



 

 

Mygtu
kas 

Aprašymas 

 

 

 
Spustelėkite norėdami atidaryti slenkančią meniu juostą. 

 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 

 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 

/ 
 

Pradėti / sustabdyti įrašymą 
 

 

 
Momentinė nuotrauka 

 

 

 
Atkūrimo greitis gali būti reguliuojamas. 

/  

 
Uždaryti / vėl įjungti dabartinį kanalą. 

/ 

 
Uždaryti / vėl įjungti visus kanalus. 

/  

 
Garsas įjungtas / išjungtas. 

/ 

1 langas / 4 langas 

 
 

 

1) Laikinai išsaugokite dabartinės sąsajos vaizdo įrašą 

ir ekrano kopijas, pasirinkite ekrano kopijas arba 

vaizdo įrašus, kad galėtumėte patekti į galerijos 

sąsają ir greitai peržiūrėti vaizdo įrašus bei ekrano 

kopijas. 

2) Spustelėkite ant ekrano kopijos arba vaizdo įrašo, kad 
pereitumėte prie kito, arba nuslinkite 

žemyn, kad ištrintumėte ekrano kopiją ar vaizdo įrašą. 



 

 

 
 
 

 

 

1) Laiko juosta - nurodo įrašą, kurio ieškoma pagal 

dabartinę paieškos sąlygą, laiko juosta prasideda 

nuo 0 valandos. 

2) 4 langų atkūrimo režime yra keturios laiką 

nurodančios juostos. Pasirinkus atkūrimo langą, 

atitinkama laiką nurodantį juosta bus žemiau. 

3) Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite laiko juostą, 

kad galėtumėte vilkti kairėn ir dešinėn, taip 

reguliuodami, nuo kurios vietos prasideda vaizdo 

įrašas. 

4) Nykščio ir rodomojo piršto pagalba galima 

priartinti arba atitolinti laiko juostą. 

5) Žalia spalva laiko juostoje reiškia įprastą įrašymą, 

raudona spalva reiškia judesio aptikimo įrašą. 
 



 

 

 

 

1) Kalendorius skirtas atkūrimo datai pasirinkti. 

2) Bet kuriuo peržiūros režimu spustelėkite ant datos, 

kurią norite peržiūrėti, ir laiko juostoje atsiras 

atitinkamas tos dienos įrašas. 

 
3.4.3 VR 

3-2 lentelė 

 

VR yra naudojamas peržiūrėti fisheye vaizdo įrašus, tuo pačiu metu gali būti peržiūrimas tik 

vienas vaizdo įrašas. 

Peržiūrėkite VR įrenginį realiuoju laiku, kaip pavaizduota 3-15 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 
 

○4  -1 ○4  -2 ○4  -3 



 

 

   
 

○4  -4 ○4  -5 ○4  -6 
 

○4  -7 ○4  -8 

3-15 pav. 

○1    Paspauskite „VR“ pagrindinėje sąsajoje; 

○2    Paspauskite groti langą „ “; 

○3    Pasirinkite  įrenginį, ir paspauskite „Baigti“; 
 

○4    Pagal VR instaliavimo režimą ga lite pasirinkti tarp Top ir Wall-mounted 

įrenginio peržiūros realiu laiku; Pasirinkus Top peržiūros tipą yra keletas pasirinkimų: Top-

View VR režimas, Fisheye režimas, Single Expansion režimas, keturių ekranų režimas, dviejų 

ekranų expansion režimas, cilindrinis režimas, kaip parodyta paveiksle 3-15 ○4  -1 ○4  -2 ○4  -3 ○4  -

4 



 

 

○4  -5 ○4  -6; Jei pasirinkote wall-mounted režimą, jūs galite perjungti į fish eye wall-hanging režimą ir 

corrective režimo vaizdo įrašo peržiūrą realiu laiku, kaip parodyta paveiksle 3-

15 ○4  -7 ○4  -8; Pasirinkite daugiau funkcijų apatinėje įrankių juostoje, kaip 

parodyta sekančioje lentelėje 3-3: 

Mygtu
kas 

Aprašymas 

 

 

 
Spustelėkite norėdami atidaryti slenkančią meniu 
juostą. 

 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 

/  
 

Paleisti / pristabdyti vaizdo įrašą 
 

 

 
Ekrano kopija 

 

 

 
Kokybės (Fluent / BD / HD stream) jungiklis 

 

 

Domofonas: palaikykite paspaudę, kol prietaisas 

išgirs mobiliojo telefono garsą, atleiskite mygtuką, 

kad išgirstumėte prietaiso garsą, taip bus įjungta 

domofono funkcija tarp aplikacijos ir 

įrenginio. 

/  

 
Uždaryti / vėl įjungti dabartinį kanalą 

/  

 
Garsas įjungtas / išjungtas. 

 

 

 
Geriausias režimas 

 

 

 
Geriausias VR režimas 

 

 

 
Fisheye režimas 

 

 

 
Vieno ekrano išplėtimo režimas 



 

 

 

 

 
Keturių ekranų režimas 

 

 

 
Dviejų ekranų išplėtimo režimas 

 

 

 
Cilindro režimas 

 

 

 
Sieninis režimas 

 

 

 
Fisheye sieninis režimas 

 

 

 
Korekcijos režimas 

3-3 lentelė 
 

Instrukcija 
 
 

 Spustelėkite „ “ norėdami peržiūrėti įrenginių sąrašą VR sąsajoje, kurioje rodomi tik 

VR įrenginiai.

3.5 Vartotojų centras 

Norėdami patekti į asmeninės paskyros sąsają, slankiojo meniu juostoje spustelėkite 

„Avataras“. Čia galite nustatyti aplikacijos paskyros avatarą, slapyvardį, tikrąjį vardą, 

slaptažodį ir peržiūrėti el. pašto adresą (prisijungimo paskyros). 

3.5.1 Aplikacijos avataras 

Perjunkite avatarą, kaip pavaizduota 3-16 paveiksle. 



 

 

○1 ○2 ○3 ○4 

 
○1    Paspauskite ant avataro vartotojo 

paskyros centre. 

3-16 pav. 

 

○2    Atidarykite mobiliojo telefono nuotraukų albumą, kad pasirinktumėte  nuotrauką avatarui arba 

panaudokite mobilujį telefoną  

padaryti nuotraukai. 

○3    Priderinkite poziciją ir dydį nuotraukos ir paspauskite „√“. 

○4     avataras buvo sėkmingai pakeistas. 

3.5.2 Slapyvardis 

Redaguokite slapyvardį kaip pavaizduota 3-17 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 

 
○1    Paspauskite „Vartotojo vardas“ 

paskyros  centre. 

3-17 pav. 

 

○2    Paspauskite ant redagavimo laukelio, atnaujinkite vartotojo vardą ir paspauskite „Baigti“. 

○3    Varto tojo vardas buvo pakeistas sėkmingai. 

3.5.3 Tikras vardas 

Redaguokite tikrąjį vardą kaip pavaizduota 3-18 paveiksle: 



 

 

   
 

○1 ○2 ○3 

 
○1    Paspauskite „Tikras vardas“ paskyros 

centre. 

3-18 pav. 

 

○2    Paspauskite ant redagavimo laukelio, atnaujinkite vartotojo vardą ir paspauskite „Baigti“. 

○3    Tikrasis  vardas buvo pakeistas sėkmingai. 

3.5.4 Pakeisti slaptažodį 

Pakeiskite paskyros slaptažodį kaip pavaizduota 3-19 

paveiksle: 

○1 ○2 

3-19 pav. 

○1    Paspauskite „Pakeisti slaptažodį“ paskyros centre; 

○2    Įveskite seną slaptažodį, naują slaptažodį, pakartokite slaptažodį ir paspauskite „Baigti“. 



 

 

 

Instrukcija 

 Keisdami slaptažodį turite įvesti teisingą senąjį slaptažodį, kitaip pakeitimas negalės įvykti.

3.6 Įrenginys 

BitVision aplikacijos įrenginio tvarkyme galite pridėti, redaguoti ir ištrinti grupes bei įrenginius, 
esančius paskyroje. 

3.6.1 Grupės valdymas 

Grupių valdymas naudojamas grupėms pridėti, redaguoti ir ištrinti BitVision paskyrose. 

 Pridėti grupę 

Pridėkite grupę kaip pavaizduota 3-20 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 
 

○4 ○5 ○6 

3-20 pav. 

○1    slankiojančioje meniu juostoje paspauskite „Įrenginys“ arba paspauskite „ “ pagrindinėje 

sąsajoje, kad patektumėte į  įrenginio valdymo sąsają. 



 

 

 

○2    Paspauskite „ "; 

○3    Paspauskite „   Redaguoti“; 

○4    Paspauskite „sukurti“ viršutiniame dešiniame kampe; 

○5    Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite „Baigti“; 

○6    Jūsų grupė buvo pridėtą sėkmingai. 

 Redaguoti grupę 

Redaguoti grupę, kaip parodyta 3-21 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 

图3-21 

○1    Grupės redagavimo sąsajoje pasirinkite grupę redagavimui ir paspauskite „ “; 

○2    Pakeiskite grupės pavadinimą ir paspauskite „Baigti“; 

○3    Grupės pavadinimas buvo sėkmingai pakeistas. 

 Ištrinti grupę 

Ištrinkite grupę kaip parodyta 3-22 paveiksle: 



 

 

   
 

○1 ○2 ○3 

图3-22 

○1    Grupės redagavimo sąsajoje pasirinkite grupę, kurią norite ištrinti ir paspauskite „ “; 

○2    Paspauskite „Baigti“; 

○3    Grupė buvo sėkmingai ištrinta. 

 
Instrukcija 

 Ištrynus grupę, visi grupės įrenginiai bus įtraukti į numatytąją grupę „Mano įrenginys“.

 Įrenginių sąraše numatytų grupių „Mano įrenginiai“, „Bendrinti įrenginiai“, „Vietinis 

įrenginys“ ir „Mano mėgstamiausi“ negalima redaguoti, modifikuoti ar ištrinti.

3.6.2 Pridėti įrenginį 

 SN (serijos numeris) - pridedant 

įrenginį atkreipkite dėmesį į: 

1. Įsitikinkite, kad pridedamas įrenginys yra prijungtas prie interneto, įjungta P2P funkcija. 

2. Telefonas prijungtas prie belaidžio tinklo. 

Pridėkite įrenginį kaip pavaizduota 3-23 paveiksle: 



 

 

    
 

○1 ○2 ○3 ○4 
 

○5  -1 ○5  -2 
 

○6  -1 ○6  -2 ○7  -1 



 

 

    
 

○7  -2 ○8 ○9  -1 ○9  -2 

3-23 pav. 

○1    Slankiojančioje meniu juostoje paspauskite „Įrenginys“ arba paspauskite „ “ pagrindinėje 

sąsajoje, kad atidarytumėte įrenginio valdymo sąsają; 

○2    Paspauskite „ “; 

○3    Paspauskite „   Pridėti įrenginį“; 

○4    Paspauskite „SN pridėjimas“; 

○5    Sulygiuokite QR kodą ant įrenginio arba P2P sąsajos nuskanavimui; įrenginio web P2P sąsaja 

pavaizduota paveiksle 3-23 ○5  -2; 

○6    Įveskite vartotoją „admin“, atitinkantį slaptažodį, patvirtinimo kodą įrenginio (jei yra 

patvirtinimo kodas, atspausdintas ant etiketės, kaip parodyta paveiksle 3-23 ○6  -2 viršuje), 

paspauskite „Pateikti“; 

○7    Paspauskite „Prašome nustatyti įrenginio pavadinimą“  →įveskite įrenginio pavadinimą  →

paspauskite „Baigti“； 

○8    Paspauskite „Prašome pasirinkti grupę“  →pasirinkite kameros grupę, paspauskite „Baigti“  

→paspauskite „Baigta“; 

○9    Įrenginys buvo pridėtas sėkmingai. 

  Instrukcija 

 Norėdami pridėti įrenginį, galite jį pridėti rankiniu būdu įvesdami serijos numerį 

viršutiniame dešiniajame kampe spustelėję „Įvestis“.

 Pridėdami įrenginį galite spustelėti „ “, kad atidarytumėte telefono albumą, tada 

pasirinkite įrenginio serijos numerio QR kodą, kad galėtumėte pridėti įrenginį.



 

 

 Pridėdami įrenginį turite įsitikinti, kad įrenginys yra prisijungęs prie interneto.

 Pridėdami įrenginį turite įvesti įrenginio vartotojo vardą kaip „admin“, o slaptažodis ir 

patvirtinimo kodas turi atitikti tikruosius, kitaip įrenginys nebus pridėtas.

 Pridėkite įrenginį naudodami SN Add, AP Model, WIFI Model, LAN Search ir IP / DDNS 

(direct add) arba kitus metodus.

 AP režimas ir WIFI režimas naudojami konfigūruojamiems WIFI įrenginiams pridėti, vykdant 

aplikacijos nurodomus veiksmus prijungiant įrenginį. Prijunkite įrenginį prie WIFI, kad 

galėtumėte prijungti jį prie paskyros.

 LAN paieška gali būti naudojama, sekite aplikacijos nurodomus veiksmus, kad 

galėtumėte pridėti vidinį LAN įrenginį.

 Įrenginiai, kurių ieškoma LAN tinkle, gali peržiūrėti tiesioginius vaizdo įrašus, tačiau šių 

įrenginių negalima pridėti prie įrenginių sąrašo.

 
 Įrenginio pridėjimas IP / DDNS režimu 

BitVision IP / DDNS funkcija naudojama tiesiogiai prijungti įrenginius, kurie yra prijungti port 

mapping konfigūravimu. Galite pridėti, redaguoti ir ištrinti įrenginius. 

IP / DDNS režimu pridėkite įrenginį kaip pavaizduota 3-24 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 
 



 

 

○4 ○5 ○6 

3-24 pav. 

○1    Slankiojančioje meniu juostoje paspauskite „Įrenginys“ arba paspauskite „ “ pagrindinėje 

sąsajoje, kad atidarytumėte įrenginio valdymo sąsają; 

○2    Paspauskite „ “; 

○3    Paspauskite „   Pridėti įrenginį“; 

○4    Paspauskite „IP/DDNS/SN“; 

○5    Pasirinkitw įrenginio tipą (IPC/FISH, X/N/HVR), pavyzdžiui „IPC/FISH“, įveskite įrenginio 

pavadinimą, adresą, privatų port‘ą, vartotojo vardą, slaptažodį, kanalo numerį ir paspauskite 

„Išsaugoti“; 

○6    Įrenginys buvo pridėtas į vietinių įrenginių grupę. 

 
Instrukcija 

 Adresas: Įveskite išorinio tinklo adresą arba domeno pavadinimą, susietą su įrenginiu.

 Port: Įveskite IPC / FISH, X / N / HVR kaip privataus protokolo port‘ą.

 Vartotojo vardas: Įrenginio vartotojo vardas.

 Slaptažodis: Įrenginio slaptažodis.

 Kanalo numeris: IPC / Fisheye, 1 kanalas; kiti įrenginių tipai: atsižvelgiant į faktinį įrenginio 

užpildytų kanalų skaičių, kai kanalų skaičius nustatytas didesnis nei faktinis skaičius, 

papildomas kanalas vaizdo nerodys.

 Galite peržiūrėti vietinio įrenginio vaizdo įrašą, kurį tiesiogiai pridėjo IP / DDNS, 

neprisijungę prie paskyros.

 
 Įrenginio pridėjimas SN režimu 

BitVision SN funkcija prideda įrenginius prie vietinio įrenginio pagal įrenginių serijos numerį. Gali 

pridėti, redaguoti ir ištrinti įrenginius bei paleisti įrenginių vaizdo įrašus realiu laiku. 

SN pridedama taip, kaip pavaizduota 3-25 paveiksle. 



 

 

○1 ○2 ○3 
 

○4 ○5 ○6 

3-24 pav. 

○1    Slankiojančioje meniu juostoje paspauskite „Įrenginys“ arba paspauskite „ “ pagrindinėje 

sąsajoje, kad atidarytumėte įrenginio valdymo sąsają; 

○2    Paspauskite „ “; 

○3    Paspauskite „   Pridėti įrenginį“; 

○4    Paspauskite „IP/DDNS/SN“; 

○5    Paspauskite „SN“, kad įvestumėte serijos numerį, įrenginio pavadinimą, vartotojovardą, 

slaptažodį ir paspauskite „Išsaugoti“; 

○6    Įrenginys buvo pridėtas į vietinių įrenginių grupę. 

 
Instrukcija 

 Galite peržiūrėti vietinio įrenginio vaizdo įrašą, kurį tiesiogiai pridėjo SN, neprisijungę prie 
paskyros.

 

3.6.3 Įrenginių informacija 

Įrenginio informacijos sąsaja yra padalinta į pagrindinę informaciją, nustatymus, kanalo nustatymus 

(daugiakanaliai įrenginiai turi šį nustatymą), kodavimo parametrus, saugyklos nustatymus, 

debesijos paslaugą, vaizdo įrašo atkūrimo nustatymus, išplėstinius nustatymus ir ištrynimą. 

Galite peržiūrėti įrenginio tipą, serijos numerį, įrenginio būseną, grupę, įrenginio bendrinimą 

ir kitą informaciją, redaguoti įrenginio pavadinimą, pakeisti grupę, bendrinti įrenginį, įjungti / 

išjungti judesio funkcijas, kortelės formatą, atkurti gamyklinius nustatymus, iš naujo paleisti 

įrenginį ir ištrinti prietaisą. 

 Pereikite į įrenginio informacijos sąsają 

Pereikite į įrenginio informacijos sąsają, kaip parodyta 3-26 paveiksle. 



 

 

  
 

○1 ○2 
 

○3  -1 ○3  -2 ○3  -3 

3-26 pav. 

○1    Slankiojančioje meniu juostoje paspauskite „Įrenginys“ arba paspauskite „ “ pagrindinėje 

sąsajoje, pasirinkite  grupę, kurioje norite redaguoti įrenginį; 

○2    Pasirinkite įrenginį ir paspauskite „ “ š a lia į re n gi nio ; 

○3    Įeikite į informacijos apie įrenginį sąsają. 

 Pakeisti įrenginio pavadinimą 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Įrenginio pavadinimas“ →Keisti įrenginio 
pavadinimą → spustelėkite „Atlikta“. Pakeiskite įrenginio vardą kaip parodyta paveiksle 3-27 

○1  . 

 Pakeisti įrenginio grupę 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Grupė“ →pasirinkite grupę →spustelėkite 

„Atlikta“. Redaguoti grupę kaip parodyta paveiksle 3-27 ○2  . 



 

 

 Ištrinti įrenginį 
Įrenginio informacijos sąsajoje viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Ištrinti“ → 

spustelėkite „Atlikta“, kaip parodyta paveiksle 3-27 ○3  . 
 

○1 ○2 ○3 

 
 Įrenginio 

bendrinimas 

3-27 pav. 

Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Įrenginio bendrinimas“ →Prašome pasidalinti 
paskyros nuskaitymo QR kodu, kad galėtumėte pridėti įrenginį („serijos numerio pridėjimo“ 
metodu) →įrenginio bendrinimo sąsaja, kad būtų rodoma bendrinima 

paskyra, kaip parodyta paveiksle 3-28 ○1  ○2  . 

 
Instrukcija 

 Įrenginio dalinimosi QR kodu laikas yra 5 minutės.  

 
 Ištrinti bendrinimą 

Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Įrenginio bendrinimas“ →spustelėkite „ “ 
→pasirinkite ištrinti paskyrą 

→spustelėkite „ Ištrinti“ kaip parodyta paveiksle 3-28 ○2  ○3  . 



 

 

○1 ○2 ○3 

 
 Kanalo 

nustatymai 

3-28 pav. 

Kanalo nustatymuose galima redaguoti kanalo pavadinimą, aliarmą, kodavimo parametrus, 

vaizdo įrašo atkūrimą, atnaujinimą, atkurti gamyklinius nustatymus ir paleisti iš naujo 

įrenginio kanalo. 

Informacijos apie įrenginį puslapyje pasirinkite kanalą (kai įrenginys yra daugiakanalis) ir 

pradėkite konfigūraciją: 

 Kanalo pavadinimo nustatymas 

Spustelėkite „Kanalo pavadinimas“ →pakeiskite kanalo pavadinimą →spustelėkite „Atlikta“. 

 Aliarmo jungiklis 

Spustelėkite „ “ norėdami įjungti aliarmą→spustelėkite „savaitė “, kad nustatytumėte aliarmo 
datą →spustelėkite tvarkaraščio nustatymą „Pradžios“ ir „Pabaigos“ laikas→Spustelėkite„Atlikta“, 
aliarmo nustatymas pavaizduotas 3-29 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

 
 Išmanus 

aliarmas 

3-29 pav. 

 

Spustelėkite „ “, kad įjungtumėte aliarmą→spustelėkite „savaitė“, kad nustatytumėte aliarmo 
datą →spustelėkite tvarkaraščio nustatymą „pradžios“ ir „pabaigos“ laikas→Norėdami užbaigti 
konfigūraciją, spustelėkite „Atlikta“. 

 Garsas 

Spustelėkite „ “ norėdami įjungti garsą →sureguliuokite garsumą juostoje, kad 

užbaigtumėte konfigūraciją. 

 Kodavimo parametrai 

Pasirinkite kodavimo formatą pagrindinio srauto, antrinio srauto, trečiojo srauto (jei yra) 

kodavimo tipą, H 264+ (jei yra), H265+ (jei yra), rezoliuciją, grafikos kokybę (jei yra) ir kadrų greitį. 

 
Instrukcija 



 

 

 Konkretūs kodavimo, rezoliucijos ir kadrų dažnio tipai priklauso nuo įrenginio. Jei 

įrenginys palaiko MJPEG, kodavimo tipe yra parinktis „MJPEG“.

 Kai kodavimo tipas yra H264 ir prietaisas palaiko H264+, galima nustatyti H264+. Kai 

kodavimo tipas yra H265 ir įrenginys palaiko H265+, jį galima nustatyti H265+.

 Vaizdo įrašo atkūrimo nustatymai 

Vaizdo įrašo atkūrimo nustatymai naudojami vaizdo įrašo standartui ir tipui nustatyti. 

Vaizdo standarto parametru pasirenkamas pagrindinis ir antrinis srautas. Vaizdo atkūrimo metu 

aplikacija atkuria atitinkamą srautą pagal pasirinktą vaizdo standartą. 

Vaizdo įrašo tipu galite pasirinkti aliarmo įrašymą, įprastą įrašymą ir visų vaizdo įrašų įrašymą, o 

aplikacija galės atkurti įrašą pagal pasirinktą vaizdo įrašo tipą. 

 Versija 

Kai įrenginys yra IPC, spustelėkite versiją. Aplikacija automatiškai nustato, ar įrenginio versija yra 

atnaujinta. Aptikę naujausią įrenginio versiją, galite pasirinkti, ar atnaujinti. Spustelėjus 

„Atnaujinti“, aplikacija pradeda atnaujinimo paketo atsisiuntimą. Galite pasirinkti atšaukti 

atnaujinimą. 

 Gamyklinių nustatymų atkūrimas 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Gamyklinių duomenų atkūrimas“ →įveskite 
įrenginio administratoriaus „Slaptažodį“ ir spustelėkite „Atlikta“. Palaukite, kol įrenginys atkurs 
gamyklinius nustatymus (šis procesas užtrunka apie 

60 sekundžių), iš naujo įjunkite aplikacijos sąsają, kad užbaigtumėte gamyklinių nustatymų atkūrimą. 
 

 Perkrauti įrenginį 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Perkrauti įrenginį“ →įveskite įrenginio 
administratoriaus „Slaptažodį“ ir spustelėkite „Atlikta“. Laukdami paleidimo iš naujo (šis 
procesas trunka apie 60 sekundžių), 

iš naujo paleiskite aplikacijos sąsają ir taip užbaikite įrenginio paleidimą iš naujo. 
 

 Saugyklos nustatymai 

Saugyklos nustatymai naudojami norint peržiūrėti įrenginio atminties kortelės ar 

standžiojo disko naudojimą (turima talpa / bendra talpa) ir formatuoti atminties 

kortelę arba standųjį diską. Kortelės formatavimo žingsniai yra šie: 

Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Kortelės formatavimas“ → įveskite įrenginio 

administratoriaus „slaptažodį“ 
ir spustelėkite „Atlikta“. Palaukę, kol bus baigtas įrenginio formatavimas (laikas priklauso nuo 

atminties kortelės dydžio), atnaujinkite sąsają. Galima talpa = bendra talpa = faktinė atminties 

kortelės talpa, užbaikite formatuoti atminties kortelę. 

 Debesijos paslauga 

Debesijos paslaugas sudaro įsigijimas debesijos saugojimo laiko ir įrašų peržiūra. 

 Paslauga: 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Paslauga“→pasirinkite debesijos saugyklos 
įrašymo tipą (JUDĖJIMO FUNKCIJA, VISŲ DIENŲ ĮRAŠYMAS) →pasirinkite paslaugos trukmę, 
spustelėkite „Pirkimo kaina“ →pasirinkite mokėjimo būdą, pvz., „PayPal“ →spustelėkite 
„Patvirtinti“ →spustelėkite „Mokėti dabar“. 

 Debesijos vaizdo įrašas: 



 

 

 

Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Debesijos vaizdo įrašas“→ spustelėkite „ “, 

nustatykite „Pradžios laikas“→spustelėkite 

„Atlikta“→failų sąraše spustelėkite įrašytą failą, kad peržiūrėtumėte įrašą, arba spustelėkite „

 “ , kad 

atsisiųstumėte failą. 

 Išplėstiniai nustatymai 

 Versija 

Kai įrenginys yra IPC, spustelėkite „Versija“. Aplikacija automatiškai nustato, ar įrenginio versija 

yra atnaujinta. Aptikę naujausią IPC versiją, galite pasirinkti, ar atnaujinti. Spustelėjus „Atnaujinti“, 

aplikacija pradeda atnaujinimo paketo atsisiuntimą. Galite pasirinkti atšaukti atnaujinimą. 

Kai įrenginys yra NVR / XVR / DVR / HVR, spustelėkite ant aplikacijos. Aplikacija automatiškai 

nustato, ar įrenginio versija yra atnaujinta. Aptikę naujausią versiją galite pasirinkti, ar atnaujinti. 

Spustelėkite „Atnaujinti“, kad atnaujintumėte įrenginį. 

 Gamyklinių nustatymų atkūrimas 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Gamyklinių duomenų atkūrimas“ →įveskite 
įrenginio „Paskyrą“ ir „Slaptažodį“, spustelėkite „Atlikta“. Palaukite, kol įrenginys atkurs 
gamyklinius nustatymus (šis procesas užtrunka apie 60 

sekundžių), iš naujo įjunkite aplikacijos sąsają, kad užbaigtumėte gamyklinių nustatymų atkūrimą. 
 

 Perkrauti įrenginį 
Informacijos apie įrenginį sąsajoje spustelėkite „Perkrauti įrenginį“ →įveskite įrenginio „Paskyrą“ 
ir „Slaptažodį“→spustelėkite „Atlikta“. Laukdami paleidimo iš naujo (šis procesas trunka apie 60 
sekundžių), perkraukite 
aplikacijos sąsają, kad užbaigtumėte įrenginio paleidimą iš naujo. 

 

 Iškelta nuotrauka 

Jei prietaisas palaiko judesio aptikimo funkciją, informacijos apie įrenginį sąsajoje įjunkite 
jungiklius „Push nuotrauka“, „Aliarmo jungiklis“ ir „Nustatymai →Įvykio pranešimo jungiklis“. Kai 
įsijungia aliarmas, prietaisas užfiksuoja vaizdą aplikacijoje. Susijusios aliarmo nuotraukas ir 
pranešimai gali būti peržiūrėti slankiojančioje meniu juostoje  →Įvykio pranešimas. 

 
 Skambutis 

Spustelėkite „ “, kad skambintumėte ir prisijungtumėte prie šiuo metu pasirinkto 

kanalo (NVR, palaikančio domofono funkciją), o realiuoju laiku abipusiu balso pokalbiu su 

vietiniu 

prietaisu metu veikia laisvų rankų funkcija. Spustelėkite „ “ dar kartą, kad padėtumėte ragelį. 
 
 

 

Instrukcija 

 Įrenginių sąraše galite perjungti įrenginį sąraše, vilkdami jį aukštyn arba žemyn.

 Dalijantis kitų žmonių įrenginiais dalijamasi ir įrenginių grupėmis, kitos grupės 

negali būti perjungtos.



 

 

 Ištrynus bendrinimą įrenginį bendrinamoje paskyroje, tuo pačiu metu dings ir 

bendrinimo paskyros įrenginys.

 Bendrinamą įrenginį galima ištrinti naudojant bendrinimo paskyrą arba naudojant vieną 

iš bendrinamų paskyrų.

 Formatuojant TF kortelę, atnaujinus sąsają, jei turima talpa = bendra talpa = 0, įrenginys 

nebaigė formatuoti atminties kortelės.

 Šiuo metu kiekvienas aliarmo pranešimas yra ribojamas iki 100 išsaugojamų nuotraukų per 

dieną. Todėl, kai mobilusis terminalas nebegauna tiesioginio pranešimo, gali būti, kad jis 

pasiekė maksimalų skaičių per dieną. Tuo metu „Įvykio pranešimo aptikimo aliarmo“ sąrašas 

gali būti atnaujinamas. Peržiūrėkite tiesioginius push vaizdus.

 Kiekvienas funkcijos nustatymas aukščiau pateiktos įrenginio informacijoje bus rodomas 

tik tada, kai prietaisas palaikys šiuos funkcijos nustatymus ir bus galima atlikti susijusius 

nustatymus.

3.7 Veido atpažinimas 

Veido atpažinimas naudojamas veidui atpažinti vaizdo įraše ir jį užfiksuoti bei palyginti 

nufotografuotą vaizdą su veido duomenų bazės vaizdu. 

Peržiūrėkite veido atpažinimo vaizdo įrašą ir palyginkite rezultatus, kaip pavaizduota 3-30 paveiksle: 

○1 ○2 ○3    ○4 

3-30 pav. 

○1    Paspauskite „Veido Atpažinimas“ slankiojančiame meniu; 

○2    Paspauskite „ “; 

○3    Pasirinkite įrenginį ir paspauskite „Baigti“; 

○4    Peržiūrėkite tiesioginės transliacijos ir veido atpažinimo palyginimų rezultatus. 

Rasite daugiau funkcijų apatinėje įrankių juostoje, kaip parodyta šioje 3-4 lentelėje: 

Mygtu
kas 

Aprašymas 

 

 
Spustelėkite, jei norite atidaryti įrenginio sąsają. 



 

 

 
/ 

 
Paleisti / pristabdyti vaizdo įrašą 

 

 

 
Ekrano kopija 

 

 

 
Ryškumas ( Fluent / BD / HD) perjungimas. 

 

 

Domofonas: palaikykite paspaudę, kol prietaisas 

išgirs mobiliojo telefono garsą, atleiskite mygtuką, 

kad išgirstumėte prietaiso garsą, taip bus įjungta 

domofono funkcija tarp aplikacijos ir 

įrenginio. 

 
/ 

 
Uždaryti / vėl įjungti dabartinį kanalą 

 

 
/ 

 
Garsas įjungtas / išjungtas. 

 
 

 

 

Veido atpažinimo palyginimo sritis: 

1) Veidas yra užfiksuojamas, vaizdo įraše rodomas 

užfiksuotas veido vaizdas. 

2) Veidų bibliotekos laukelyje rodomas veido 

vaizdas, atitinkantis užfiksuotą vaizdą. Kai veidų 

duomenų bazėje nėra atitinkančios nuotraukos, 

rodoma „NEATPAŽĮSTAMAS“. 

3) Veido atpažinimo rezultatas rodo užfiksuotą 

paveikslėlį, amžių, lytį, 

akinius ir kepurę. 

 
 

Instrukcija 

Lentelė3-4 

 

 Spustelėkite „ “ veido atpažinimo sąsajoje, kad patektumėte į įrenginių tvarkymo 

sąrašą. Šiame sąraše rodomi tik įrenginiai, palaikantys veido atpažinimą.

3.8 Galerija 

Galerija susideda iš vietinių vaizdų ir dirbtinio intelekto veido atpažinimo, kad būtų galima 

peržiūrėti ir redaguoti aplikacijos kliento užfiksuotus vaizdus, vaizdo įrašus ir veido atpažinimo 

vaizdus. 

3.8.1 Vietinis 

 Peržiūrėti vietinius vaizdus arba vaizdo įrašus 

Peržiūrėkite vietinius vaizdus ar vaizdo įrašus, kaip parodyta 3-31 paveiksle: 



 

 

   
 

○1 ○2 ○3  -1 
 

○3  -2 

 
○1    Paspauskite „Galerija“ 

slankiojančiame meniu; 

3-31 pav. 

 

○2    Paspauskite ant "Vietinis" ir pasirinkite nuotrauką arba video įrašą, kurį norite peržiūrėti; 

○3    Rodyti nuotrauką arba video įrašą per visą ekraną. 

 
Instrukcija 

 Žiūrėdami nuotraukas viename ekrane, spustelėkite "Ištrinti" apatiniame dešiniajame 

ekrano kampe, kad ištrintumėte dabartinį žiūrimą paveikslėlį.

 Žiūrėdami paveikslėlį viename ekrane, spustelėkite mygtuką „Bendrinti“ apatiniame 

dešiniajame ekrano kampe, pasirinkite bendrinimo būdą ir pasidalykite dabartine nuotrauka 

su draugais.

 Peržiūrėdami nuotrauką viename ekrane, spustelėkite nuotraukos viduryje, kad grįžtumėte į 

albumo sąsają.

 Žiūrėdami nuotrauką viename ekrane, perbraukite pirštu į kairę arba į dešinę, kad 

perjungtumėte paveikslėlį.

 Žiūrint paveikslėlį viename ekrane, nykščio ir rodomojo piršto pagalba galite priartinti 

paveikslėlį.



 

 

 Peržiūrėdami vaizdo įrašą viršutiniame kairiajame ekrano kampe spustelėkite „Atgal“, jei 

norite grįžti į galerijos sąsają.

 Kai sąsaja automatiškai leidžia vaizdo įrašus, naudokite savo telefono grotuvo „pristabdyti / 

paleisti“, „persukti į priekį“, „persukti atgal“, „vilkti eigos juostą“ ir „atgal“, kad 

sustabdytumėte vaizdo įrašo atkūrimą, taip pat naudokite garsą reguliuojančią juostą. 

Kadangi kiekvienas mobilusis telefonas turi skirtingą grotuvą, žiūrint vaizdo įrašą yra 

naudojami skirtingi mygtukai.

 
 Ištrinti paveikslėlį ar vaizdo įrašą iš vietinio vaizdo 

Ištrinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą iš vietinio vaizdo, kaip parodyta 3-32 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 

3-32 pav. 

○1    Vietinių nuotraukų sąsajoje paspauskite „Redaguoti“  viršutiniame dešiniajame kampe; 

○2    Pažymėkite ištrinimui nuotraukas ir video įrašus arba paspauskite „ Pažymėti visus“; 

○3    Paspauskite ant „ Ištrinti“. 

3.8.2 AI 

Dirbtinis intelektas naudojamas veido ir veido palyginimo atvaizdams saugoti, kuriuos galima 
peržiūrėti ir ištrinti. 

 Peržiūrėti dirbtinio intelekto vaizdus 

Peržiūrėkite dirbtinio intelekto vaizdus, kaip parodyta 3-33 paveiksle. 



 

 

    
 

○1 ○2 ○3  -1 ○3  -2 

 
○1    Paspauskite „Galerija“ 

slankiojančiame meniu; 

3-33 pav. 

 

○2    Paspauskite „AI“ ir pasirinkite "Veido užfiksavimas (Veido palyginimas)  → “ kad 

pasirinktumėte laiką; 

○3    Rodyti nuotrauką. 

 Ištrinti vaizdą iš dirbtinio intelekto 

Ištrinkite vaizdą iš dirbtinio intelekto, kaip parodyta 3-34 paveiksle: 

 
 

○1 ○2 ○3 

3-34 pav. 

○1    AI sąsajoje paspauskite „Redaguoti“ viršutiniame dešiniajame kampe; 

○2    Paspauskite ant nuotraukos tipo (Veido užfiksavimas/Veido palyginimas), pasirinkite, kurią 

nuotrauką jūs norite ištrinti, arba paspauskite „ Pasirinkti viską“; 



 

 

○3    Paspauskite ant „ Ištrinti“. 

 
3.9 Įvykio pranešimas 

Įvykio pranešimas naudojamas pranešimams ir įrenginio aliarmo informacijai peržiūrėti. 

 Patikrinti įvykio pranešimą

Patikrinkite įvykio pranešimą, kaip parodyta 3-35 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 
 

○4  -1 ○4  -2 

3-35 pav. 

○1    Paspauskite „Įvikio pranešimas“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    Pažymėkite, kad norite pamatyti pranešimus gaunantį įrenginį; 

○3    Paspauskite „     “ arba „    “, kad pasirinktumėte datą ir paspauskite ant paveikslėlio, kad 

pamatytumėte įvykį; 



 

 

○4    Peržiūrėkiye įvykio pranešimo informaciją, paspauskite ant paveikslėlio, kad peržiūrėtumėt įvykio 

paveikslėlį. 

 
Instrukcija 

 Įvykio pranešimas saugomas 7 dienas.

 Peržiūrint pranešimą, vaizdą galima priartinti naudojant nykštį ir rodomąjį pirštą.

 Nauja informacija apie pranešimą bus viršutinėje būsenos juostoje.

 Kai nustatymuose įjungtas „Įvykio pranešimas“, mobilusis telefonas gauna pranešimą apie 

įvykį; kai jis išjungtas, telefonas negauna išryškinto pranešimo.

 Peržiūrėdami pranešimo nuotrauką ilgai palaikykite paspaudę ant nuotraukos, tada 

pasirodys mygtukas „Išsaugoti telefone“ - spustelėkite jį, jei norite išsaugoti paveikslėlį 

telefono albume.

 
 Ištrinti visą įvykio pranešimo turinį 

Ištrinkite įvykio pranešimą, kaip parodyta 3-36 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

 
 

 

○4 ○5 



 

 

3-36 pav. 

○1    Paspauskite „Įvikio pranešimas“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    Pasirinkiye pranešimus gaunantį įrenginį; 

○3    Paspauskite "Redaguoti" viršutiniame dešiniame kampe; 

○4    Pasirinkite, kad ištrintumėte pranešimą, arba paspauskite „ Pažymėti visus“; 

○5    Paspauskite „ Ištrinti“. 

3.10 Debesijos paslauga 

Debesijos paslauga naudojama norint peržiūrėti debesijos saugojamą įrenginio informaciją, 

įskaitant debesijos saugyklos įrašus (bendrus įrašus ir judesio aptikimo įrašus) bei debesijos 

paslaugos pirkimą. 

 Peržiūrėti debesijos vaizdo įrašą 

Peržiūrėkite debesijos vaizdo įrašą, kaip parodyta 3-37 paveiksle: 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-37 pav. 

○1    Paspauskite „Debesijos paslauga→Sutinku“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    Paspauskite ant įrenginio, kurį norite peržiūrėti; 

○3    Paspauskite ant video įrašo, kurį norite peržiūrėti; 

○4    Aplikacija pradės groyi norimą video įrašą. 

 
 Atsisiųsti vaizdo įrašą iš debesijos 

Atsisiųskite debesijos vaizdo įrašą, kaip parodyta 3-38 paveiksle: 



 

 

    
 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-38 pav. 

○1    Paspauskite „Debesijos paslauga“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    Paspauskite ant įrenginio, kurį norite atsisiųsti; 

○3    Paspauskite ant „ “ mygtuko pasirinkto debesies, kurį norite jūs atsisiųsti; 

○4    Aplikacija pradeda atsisiųsti norimą video įrašą. 

 
 Debesijos paslaugos atnaujinimo mokestis 

Debesijos paslaugos atnaujinimo mokestis pavaizduotas 3-39 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

3-39 pav. 

○1    Paspauskite „Debesijos paslauga“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    Paspauskite ant „ “ mygtuko įrenginio; 



 

 

○3    Pasirinkite paslaugą ir sekite aplikacijos instrukcijas apmokėjimui. 

 
Instrukcija 

 Įkelkite į debesiją vaizdo įrašus, palaikančius H.264+ arba H.265+ formatą, jei įrenginys 

palaiko H.264+ arba H.265+.

 Visi debesijos paslaugą įsigyję įrenginiai rodomi Debesijos paslaugų sąraše.

 Debesijos įrašų sąsajoje galite greitai rasti vaizdo įrašus, naudodami „ “ kalendoriaus 

mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe.

 Atsisiųstą debesijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti spustelėdami „Nustatymai → Atsisiųsti“
stumdomoje meniu juostoje. 

3.11 Demo 

Patirties sąsaja naudojama norint parodyti mūsų įmonei atstovaujančių įrenginių vaizdo 

įrašus. Peržiūrėkite tuos demonstracinius vaizdo įrašus, kaip parodyta 3-40 paveiksle: 

○1 ○2 ○3  -1 ○3  -2 

3-40 pav. 

○1    Paspauskite „Demo“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    Pasirinkite video įrašo peržiūros įrenginį. 
 

○3    Paleidžiamas pavyzdinis sąsajos video įrašas. Pagrindinės kameros vaizdo įrašas rodomas, kaip 

parodyta ○3  -1, ○3  -2. 

 
Instrukcija 

 Visos patirties peržiūros sąsajos piktogramos yra vienodos su VR peržiūros 

piktogramomis, tačiau pirmosios iš tikrųjų palaiko tik srautų perjungimą, vaizdo įrašų 

išjungimą ir prijungimą iš naujo, kitos funkcijos yra negalimos.

 Galima peržiūrėti demonstracinę versiją neprisijungus.



 

 

3.12 Nustatymas 

Stumdomoje meniu juostoje pasirinkite „Nustatymai“, kad patektumėte į aplikacijos nustatymų 

sąsają. Programos nustatymų sąsaja naudojama redaguoti atsisiųstus debesijos įrašus, atsieti 

aplikaciją, gestų slaptažodį, SSL, įvykio pranešimą, eismo įspėjimą, dienos eismo limitą, peržiūrėti 

atnaujintą versiją, perjungti kalbą, dienos šviesą ir grįžtamąjį ryšį, kaip parodyta 3-41 paveiksle. 

○1 ○2 

 
3.12.1 Atsisiunti

mas 

3-41 pav. 

 

Atsisiuntimas naudojamas norint peržiūrėti ir ištrinti iš debesijos atsisiųstus vaizdo įrašus. 

 Peržiūrėti vietinį vaizdo įrašą 

Peržiūrėkite vietinį vaizdo įrašą, kaip parodyta 3-42 paveiksle. 

○1 ○2 

3-42 pav. 

○1    Paspauskite „Atsisiųsti“ nustatymų sąsajoje; 



 

 

○2    Paspauskite, kad peržiūrėtumėte video įrašą, pasirinkite peržiūros mobiliajame telefone režimą, 

video įrašas pradės  

groti. 

 Ištrinti atsisiųstą vaizdo įrašą 

Ištrinkite atsisiųstą vaizdo įrašą, kaip parodyta 3-43 paveiksle. 

○1 ○2 

 
○1    Paspauskite „Redaguoti“ atsisiuntimo 

sąsajoje; 

3-43 pav. 

 

○2    Pasirinkite, kad ištrintumėte video įrašą, arba paspauskite „ Pasirinkti viską“ ir 

paspauskite „ Ištrinti“. 

3.12.2 Atsieti aplikaciją 

Kai pridedate įrenginį, tai rodo, kad prie šio įrenginio susieta kita paskyra, todėl jūs negalite 

susisiekti su kita paskyra, kad ištrintumėte įrenginį. Galite kreiptis, norėdami gauti prieigą prie 

įrenginio. Atsiejimas pavaizduotas 3-44 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-44 pav. 

○1    Paspauskite „Atsieti aplikaciją“ nustatymų sąsajoje; 



 

 

○2    Paspauskite „Įvykdyti atsiejimą“; 

○3    Įveskite el. pašto paskyrą, vardą, nuskanuokite įrenginio etiketę, įkelkite į įrenginį veido 

nuotrauką; 

○4    Paspauskite „Aš sutinku su toliau nurodyta aplikacija“ ir paspauskite „Pateikti paraišką“. 

 
Instrukcija 

 Pateikę paraišką, prašome prisijungti prie savo el. pašto adreso maždaug po 3 darbo 

dienų, kad pamatytumėte atsiejimo prašymo rezultatus.

 
 

3.12.3 Išvalyti grojimo buferį 
Spustelėkite „Išvalyti atkūrimo buferį“ →„Atlikta“, kad išvalytumėte vaizdo įrašo atkūrimo talpyklą 
telefone. 

 
3.12.4 Gesto slaptažodis 

Gesto slaptažodis naudojamas slaptažodžiui nustatyti, kai vartotojas prisijungia prie aplikacijos. 

Nustačius gesto slaptažodį, kitą kartą prisijungdami prie paskyros, įveskite gesto slaptažodį ir 

tiesiogiai prisijunkite neįvesdami slaptažodžio. Nustatykite gesto slaptažodį, kaip parodyta 3-45 

paveiksle. 

   

○1 ○2 ○3 

3-45 pav. 

○1    Nustatymų sąsajoje paspauskite ant jungiklio „ “, kad perjungtumėte jungiklį į dešinę  

pusę,kad atidarytumėte gesto slaptažodžio funkciją. 

○2    Devynių taškų laukelyje nupieškite gesto slaptažodžio figūrą. 

○3    Nupieškite gesto slaptažodį dar kartą. 



 

 

 

Instrukcija 

 Nustačius gesto slaptažodį telefonas atrakins su gesto slaptažodžiu kiekvieną kartą, kai 

atidarysite BitVision.

 Naudodami slaptažodį prisijungimui, jei pamiršote gesto slaptažodį, galite spustelėti 

„Pamiršau slaptažodį, prisijungimas prie paskyros“, kad prisijungtumėte ir 

nustatytumėte naują gesto slaptažodį.

 

3.12.5 SSL 
 

Nustatymų sąsajoje spustelėkite perjungimo mygtuką „ “, kad perjungtumėte jungiklį į 
dešinę, taip atidarydami 

mobiliojo telefono SSL funkciją. Įjungus funkciją, interaktyvios aplikacijos ir serverio instrukcijos 

yra apsaugotos, todėl tinklo ryšys tampa saugesnis ir duomenų perdavimas yra užbaigiamas. 

3.12.6 Įvykio pranešimas 
 

Nustatymų sąsajoje spustelėkite perjungimo mygtuką „ “, kad perjungtumėte jungiklį į 

dešinę, taip įjungdami funkciją, kuri įgalina įvykių pranešimus. Įjungus šią funkciją, kai atsiranda 

įvykio pranešimas, telefone taip pat iššoka pranešimas kaip priminimas 

jums. 
 

Instrukcija 

 Uždarius priminimą apie pranešimą, naujas to paties įvykio pranešimas neiššoks.

 
 

3.12.7 Eismo įspėjimas ir kasdienis eismo apribojimas 
 

Nustatymų sąsajoje spustelėkite perjungimo mygtuką „ “, norėdami perjungti jungiklį į 

dešinę, kad atidarytumėte mobiliojo telefono eismo priminimo funkciją, nustatytumėte dienos 

srauto limitą, o kai aplikacijoje bus pasiektas limitas, iššoks priminimas. 

 
 

3.12.8 Informacija apie versiją 

Peržiūrėkite, aptikite ir atnaujinkite aplikacijos versiją, kaip parodyta 3-46 paveiksle. 



 

 

  
 

○1 ○2 

3-46 pav. 

○1    Paspauskite „Versijos informacija“ nustatymų sąsajoje; 

○2    Dabartinė aplikacijos versija yra 20.1.33.6. 

3.12.9 Kalba 

Perjunkite aplikacijos kalbą, kaip parodyta 3-47 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

3-47 pav. 

○1    Paspauskite „Kalba“ nustatymų sąsajoje; 

○2    Pasirinkite kalbą (kaip „简体中文“); 

○3    Užbaikite kalbos nustatymą aplikacijoje. 



 

 

 

Instrukcija 

 Kai nustatoma „Auto“ kalba, aplikacijoje kalba yra tokia pati kaip įdiegtos mobiliojo 

telefono sistemos kalba.

 

3.12.10 Vasaros laikas (min.) 

Nustatykite vasaros laiką, kaip parodyta 3-48 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

3-48 pav. 

○1    Paspauskite „Vasaros(min)“ nustatymų sąsajoe; 

○2    Pasirinkite laiką (pvz., +30), ir paspauskite „Baigti“; 

○3    Vasaros laikas buvo sėkmingai nustatytas. 

 

3.12.11 Atsiliepimas 

Pateikite atsiliepimą, kaip parodyta 3-49 paveiksle. 



 

 

○1 ○2 

3-49 pav. 

○1    Paspauskite „Atsiliepimas“ nustatymų sąsajojee; 

○2    Įveskite komentarą, paspauskite „+“, kad pridėtumėte paveiukslėlį, įveskite el. pašto adresą, 

telefono numerį ir paspauskite „Pateikti“. 

 
 

Instrukcija 

 Atsiliepimus galima pateikti nepridėjus vaizdo, tiesiogiai įveskite komentarus, el. pašto 

adresą, mobiliojo telefono numerį ir spustelėkite „Pateikti“.

 

3.12.12 Paskyros perjungimas 

Paskyros perjungimas pavaizduotas 3-50 paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

3-50 pav. 

○1    Paspauskite „Paskyros perjungimas“ nustatymų sąsajoje; 

○2    Paspauskite „Pridėti arba užregistruoti naują paskyrą“; 

○3    Įveskite kitą paskyrą perjungimui, paspauskite „Išsaugoti“; arba paspauskite „Registruotis“, 

kad atidarytumėte registracijos sąsają. Kai registracija bus sėkminga, grįžkite į pridėti arba 

užregistruoti paskyrą sąsają, pridėkite naujai užregistruotą paskyrą ir spustelėkite „Išsaugoti“. 

 

3.12.13 Apie 



 

 

„Apie“ talpina aplikacijos „Vartotojo sutartį“ ir „Privatumo politiką“, spustelėkite, jei norite 

peržiūrėti išsamią informaciją. 

3.13 Atsijungimas 

Atsijungimas pavaizduotas 3-51 

paveiksle. 

○1 ○2 ○3 

3-51 pav. 

○1    Pasirinkite „Atsijungti“ slankiojančioje meniu juostoje; 

○2    paspauskite „Baigti“; 

○3    Aplikacija sėkmingai atsijungia nuo paskyros. 

 
Instrukcija 

 Po atsijungimo nuo paskyros jūs vis dar galite naudotis slankiojančio meniu juostą, 

kaip parodytapaveiksle 3-51 ○3  .



 

 

 

4 skyrius DUK 

1 klausimas: Vartotojo vardo nėra / slaptažodžio klaida / pamiršau slaptažodį. 

1. Dar kartą patikrinkite naudotojo vardą ir slaptažodį, nes vartotojo varde arba slaptažodyje gali 
įsivelti didžiųjų ir mažųjų raidžių klaida. 

2. Jei pamiršote slaptažodį, tada spustelėkite „Pamiršai?“ prisijungimo sąsajoje, sekite 

nurodymus, norėdami gauti slaptažodį arba iš naujo nustatyti slaptažodį. 

 
2 klausimas: Nepavyko prisijungti / baigėsi skirtasis laikas 

1. Norėdami pašalinti tinklo problemas įsitikinkite, kad telefonas tinkamai prijungtas prie 

tinklo. 

2. Pakartokite kelis kartus dėl galimų tinklo trikdžių. 
 

3 klausimas: Pridedant įrenginį, jis parodys „Įrenginys jungiasi prie XXXXX@XX.com“. 

1. Tik viena paskyra gali pridėti įrenginį. 

2. Jei turite paskyrą, kurioje buvo pajungta anksčiau, reikės prisijungti prie pirmosios paskyros ir 
ištrinti įrenginį joje; taip pat galite spustelėti „Prisijungti“ → „Nustatymai“ → „Panaikinti 
susiejimą“ → „Panaikinti susiejimą“ → įveskite aplikacijos informaciją → spustelėkite „Pateikti ir 
pritaikyti“, palaukite, kol platforma peržiūrės informaciją 
ir atsiejimas įvyks. 

 

4 klausimas: Negaliu rasti vaizdo įrašo 

1. Patikrinkite, ar ieškomo laiko yra įrašas įrenginyje, nes vaizdo įrašo atkūrimas neveiks, jei 

nebus įrašo mobiliajame telefone. 

2. Jei jis įrašomas įprastu būdu, bet vis tiek įrašo atkūrimas neveikia, patikrinkite, ar viskas 

gerai su įrenginio atmintimi ir TF kortele, standžiuoju disku. 

3. Patikrinkite, ar telefono laiko nustatymai ir vasaros laiko konfigūracija sutampa, ir patikrinkite, 

ar įrenginio laiko ir laiko juostos nustatymai yra teisingi. 

 
5 klausimas: Sutrikimai peržiūros metu 

1. Pasirinkite įrenginio srauto tipą ir perjunkite į „HD“, „BD“ arba „Fluent“. 

2. Patikrinkite prietaiso dažnių juostą ir mobiliojo telefono dažnių juostą. 

3. Sumažinkite mobilaus telefono peržiūrų skaičių. 

4. Patikrinkite, ar vienu įrenginiu vienu metu nesinaudoja keletas mobiliųjų telefonų. 
 

6 klausimas: Įrenginys prijungtas prie interneto, peržiūra automatiškai neveikia arba ji visada 
atnaujinama 

1. Galimai įrenginio versija per sena, rekomenduojama atnaujinti į naujausią versiją. 

2. Dabartinis mobiliojo telefono tinklas gali būti nestabilus arba lėtas. 

 
7 klausimas: Nepavyko peržiūrėti ir nepavyko ištrinti įrenginio 

1. Patikrinkite, ar įrenginys yra prijungtas prie vietinio arba mobilaus APP. 

2. Patikrinkite įrenginio versiją, jei ji nėra naujausia, rekomenduojame atnaujinti į naujausią versiją. 

3. Pabandykite naudoti skirtingus tinklo tipus ir operatorius. 
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8 klausimas: Iššokantis slaptažodžio įvedimo laukelis peržiūros metu. 

1. Jei susiejant paskyra ar slaptažodis yra neteisingi, prisijungus prie įrenginio atsiras paskyros 

patvirtinimo laukelis ir bus prašoma įvesti teisingą paskyros slaptažodį. 

2. Jei slaptažodis bus pakeistas (pavyzdžiui, tinklalapyje), pasirodys paskyros 

patvirtinimo laukelis ir bus prašoma įvesti pakeistą paskyrą ar slaptažodį. 


