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Paldies, ka iegādājāties mūsu uzņēmuma produktus, ja Jums rodas kādi jautājumi vai 

vajadzības, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā. 

Par šo instrukciju 
Šī instrukcija ir universāla BitVision App versija. Atbalstītās funkcijas atšķiras no dažādas 

versijas, lūdzu, ievērojiet lejupielādēto versiju. 

Šo instrukciju paredzēts izmantot kā atsauces rīku. Pirms instalēšanas un 

lietošanas, lūdzu, pilnībā izprotiet sniegto informāciju. 

Visi attēli, bildes, ikonas un ilustrācijas, ko piedāvā instrukcija, ir doti tikai skaidrojuma un 

ilustrācijas nolūkā, var atšķirties starp konkrētu produktu un šo instrukciju, lūdzu, ievērojiet 

lejupielādēto lietotnes versiju. Mūsu uzņēmums atjauninās šīs instrukcijas saturu atbilstoši 

produkta funkciju uzlabošanai, regulāri pilnveidos un atjauninās aprakstītos produktus un 

programmas šajā rokasgrāmatā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atjaunināts saturs tiks pievienots 

jaunā versijā bez iepriekšēja brīdinājuma. 

 

Atbildības deklarācija 

 Vislielākajā mērā saskaņā ar likumu, visi šajā instrukcijā aprakstītie produkti (ieskaitot 

aparatūru, programmatūru, programmaparatūru) tiek piedāvāti, pamatojoties uz 

"pašreizējo statusu", kuriem var būt nepilnība, kļūda vai nepareiza darbība, mūsu 

uzņēmums nepiedāvās nekādas īpašas instrukcijas vai netiešu garantiju, ieskaitot, bet 

neaprobežojoties ar garantijām par pārdodamību, kvalitātes apmierinātību, 

piemērotību noteiktam mērķim, trešo personu tiesību nepārkāpšanu; Tāpat nepiedāvās 

kompensāciju par īpašiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies šīs 

rokasgrāmatas vai mūsu uzņēmuma produkta izmantošanas rezultātā, ieskaitot, bet 

neaprobežojoties ar uzņēmējdarbības peļņas zaudēšanu, datu vai dokumentācijas 

zaudēšanu. 

 Klientam pašam jāuzņemas risks, ja viņš/viņa piekļūst produktam internetā, tostarp, bet 

neaprobežojoties ar tīkla uzbrukumiem, uzlaušanu, vīrusu infekciju utt. Jebkuras 

problēmas, kas rodas no tā, ietver produkta neparastu darbību, informācijas izpaušanu 

utt., Mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par to, bet mēs jums piedāvāsim savlaicīgu 

tehnisko atbalstu. 

 Lietojot šo produktu, lūdzu, stingri ievērojiet piemērojamos likumus. Ja produkts tiek 

izmantots trešo personu tiesību pārkāpšanai vai citai nepareizai lietošanai, Uzņēmums  

nenes nekādu atbildību. 

 Ja šīs rokasgrāmatas saturam ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek piemēroti 
likumi. 
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1. nodaļa Lietotnes instrukcija 

 
1.1 Lietojumprogrammas vide 

BitVision var palaist viedtālrunī vai planšetdatorā, ietver android un IOS sistēmas. Lietotājs var 

savienot IPC, DVR, NVR, XVR un zivju acs kameru ar viedtālruni un personālo datoru. 

Savienojums starp klientu un IPC, DVR, NVR, XVR un zivju acs kameru, kā parādīts 2-1. attēlā. 

 
Instrukcija 

 Lietotne atbalsta viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot Android 4.4 vai jaunāku versiju.

 Lietotne atbalsta iPhone un iPad, kas darbojas ar IOS 9.0 vai jaunāku versiju.

 Atbalsta vidējas un augstas izšķirtspējas Android viedtālruņus, piemēram, 800*480, 

1280*720, 1920 *1080.

 Atbalsta 1280 * 800, 1024 * 768, 2560 * 1600, 2048 * 1536 un citus augstas izšķirtspējas 7 

līdz 10 collu planšetdatorus.

 Veco versiju BitVision var aizstāt tieši, instalējot jaunāku versiju.

 Atbalsta vienkāršoto ķīniešu valodu, tradicionālo ķīniešu, angļu, ungāru, vjetnamiešu, itāļu, 

krievu, franču, portugāļu, vācu, lietuviešu, poļu, spāņu, korejiešu, ebreju, arābu, čehu 

valodu.

 Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta Android mobilā lietotne, kā arī ikona un izkārtojums 

starp lietotni un iOS lietotni, kas atšķirsies atkarībā no izmantotās lietotnes.



 

 

 
 
 
 
 

2. nodaļa Sistēmas struktūras izvietošanas diagramma 

 
Izvietošanas shēma starp ierīcēm un viedtālruni, planšetdatoru lietotājiem, kā parādīts 2-1. attēlā; 

 

2-1. attēls 



 

 

 
 
 

3. nodaļa Lietotnes funkcija 

3.1 Lejupielāde un Uzstādīšana 

BitVision Pakalpojumu procedūra: reģistrējieties -> Pieteikties -> Pievienotās ierīces -> 
Pakalpojumu lietojumprogramma 

Tas tiek lejupielādēts un instalēts Apple mobilajā tālrunī, Android mobilajā tālrunī, planšetdatorā 

un personālajā datorā, izmantojot šādas metodes. 

(1) Noskenējiet attēlu zemāk, lai atrastu QR kodu. 
 

Attēls3-1 Viedtālruņu lejupielāde 

(2) Android lietotāji nonāk Google Play, lai lejupielādētu un instalētu, savukārt iOS lietotāji 

nonāk tieši App Store, meklējot "BitVision", lai lejupielādētu un instalētu. 

 
(3) Viedtālruņa vai planšetdatora klients ievada šo tīmekļa vietni, lai 

lejupielādētu un instalētu. Android tālruņa adrese lejupielādei: https: // 

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

 

3.2 Pieteikšanās Saskarne 

Pieteikšanās saskarne sastāv no "Pieteikšanās", "Aizmirsu paroli" un "Reģistrācija". Pieteikšanās 

logs, kā parādīts 3-3. attēlā. 

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


 

 

 
 

○1 

 
3.2.1 Pieteikšanās logs 

3-3. attēls 

 

Pārejiet uz pieteikšanās logu, kā parādīts 3-4. Attēlā. 

○1 ○2 

3-4. attēls 

○1    Palaidiet Bitvision viedtālrunī, noklikšķiniet uz priekšskatījuma saskarni augšējā kreisajā stūrī, lai 

atvērtu bīdāmo izvēļņu joslu; 

○ 2 Noklikšķiniet uz «3» virs saskarnes, lai ievadītu «pieteikšanās» saskarni; 

Instrukcija 

 Pēc instalēšanas, atveriet lietotni pirmo reizi un pārejiet uz pakalpojumu līguma saskarni 

"HEROSPEED Cloud". Pēc līguma izlasīšanas, jānoklikšķina uz "Piekrītu", lai pārietu uz 

lietotnes galveno saskarni.

3.2.2 Reģistrē BitVision kontu 



 

 

Jaunajiem lietotājiem ir jāizveido lietotāja konts, lai ielogotos sistēmā, kā parādīts 3.-5. attēlā: 

○1 ○2 

3-5. attēls 

○ 1  Atveriet lietotni, ievadiet pieteikšanās ekrānu, noklikšķiniet uz «Reģistrēties»; 

○2   Vēlreiz ievadiet e-pasta adresi, paroli, paroli, noklikšķiniet uz «Nosūtītais e-pasta kods», ievadiet 

captcha, kas saņemts reģistrētajā e-pasta adresē, noklikšķiniet uz "Reģistrējoties, jūs esat izlasījis 

un piekrītat 《 Lietotāja līgumam 》 《 Konfidencialitātes politikai 》 → " Reģistrēties ". 

 

3.2.3 Aizmirst paroli 

Ja esat aizmirsis paroli, varat to atiestatīt. Atjaunojiet paroli, kā parādīts 3-6. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

3-6. attēls 

○ 1 Atveriet lietotni, ievadiet pieteikšanās ekrānu, noklikšķiniet uz «Aizmirst?» 

○ 2 Ievadiet e-pasta kontu un noklikšķiniet uz «Tālāk» 



 

 

○3  Piesakieties reģistrētajā e-pasta adresē, lai atrastu verifikācijas kodu, ievadiet verifikācijas 

kodu laukā "Lūdzu, ievadiet captcha", ievadiet jauno paroli, ievadiet paroli atkārtoti un 

noklikšķiniet uz «Pabeigt». 

 
Instrukcija 

 Ja aizmirsāt un vajag atiestatīt paroli, reģistrējot savu kontu, ir jāievada derīgu e-pasta 

adresi, kurā var ielogoties un saņemt ziņojumu uz e-pastu.

 

3.2.4 Lietotājvārds 

Pieteikšanās BitVision kontā, kā parādīts 3-7. attēlā: 

○1 ○2 ○3 

 
○ 1  Atveriet lietotni, ievadiet 

pieteikšanās ekrānu; 

3-7. attēls 

 

○ 2 Ievadiet kontu un paroli,noklikšķiniet uz "Pieteikties"; 

○3 Ievadiet bīdāmās izvēļņu joslas saskarni. 

 
Instrukcija 

 Tajā pašā laikā atbalsta WeChat, Twitter, Google, LINE trešās puses pieteikšanos.

3.3 Izvēlnes ievads 

BitVision lietotņu izvēlnē tiek parādīts pašreizējais lietotnes konts, grafiskā ikona, kas sastāv no 

galvenā interfeisa, lietotājvārda, ierīces pārvaldības, sejas atpazīšanas, galerijas, notikuma 

ziņojuma, mākoņpakalpojuma, demonstrācijas, SN pieteikšanās, iestatīšanas un atteikšanās. 

Mobilā klienta lietotnes slaidu izvēlne ir parādīta 3-8. attēlā: 



 

 

 
 

3-8. attēls 

 
Instrukcija 

 Noklikšķiniet uz lietotni, lai pārietu uz galveno saskarni bīdāmās izvēļņu joslas labajā pusē.

3.4 Galvenā saskarne 

Galvenā saskarne sastāv no reālā laika, atskaņošanas un VR, kā parādīts 3-19. Attēlā. 

3.4.1 Reāllaiks 

Reāllaika video, kā parādīts 3-9. attēlā. 

○1 ○2 ○3 



 

 

  
 

○4 ○5 

3-9. attēls 

○ 1    Noklikšķiniet uz pelēkās daļas bīdāmās izvēļņu joslas labajā pusē, lai ievadītu galveno saskarni 

(Reāllaika / Atskaņošana / VR); 

○2 Noklikšķiniet uz “Reāllaika” 

○ 3 Noklikšķēt " "; " ; 

○ 4 Izvēlieties ierīci un noklikšķiniet uz «Gatavs». 

○5 Priekšskatījuma saskarne atskaņo izvēlētās ierīces tiešraides video; 

 
Instrukcija 

 Atlasot ierīci ierīču sarakstā, noklikšķiniet uz ierīces grupu un visas ierīces zem grupas, kas ir 

atlasītas.

 
 Vairāku ekrānu priekšskatījuma režīmu pārslēdz / / /

 saskarnes apakšdaļā, kā parādīts 3-10. attēlā



 

 

    
 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-10. attēls 

 Priekšskatot videoklipu vairākos sadalītajos ekrānos, veiciet dubultklikšķi uz kanāla, lai 

priekšskatījuma ekrānu pārslēgtu uz viena kanāla priekšskatījumu.

 Kad tālrunis ir ieslēgts horizontāli, pilnekrāna priekšskatījums reālā laika video, kā 

pāradīts 3-11. attēlā.

○1 ○2 
 

○3 ○4 

3-11. attēls 

Virziet apakšējo rīkjoslu, lai paplašinātu funkcionalitāti, kā parādīts 3-1. tabulā: 

Poga Apraksts 



 

 

 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz bīdāmo izvēļņu joslu. 

 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 

 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 

/  
 

Sākt / pārtraukt ierakstīšanu 
 

 

 
Momentuzņēmums 

 
 
 
 

 

 

PTZ/UTC 

PTZ (Attālināmi vadāma kamera): PTZ vadība, 

priekšskatot PTZ ierīces video vienā ekrānā, 

nospiediet šo pogu, lai atvērtu PTZ vadības paneli, 

kas var kontrolēt panorāmas / slīpuma virzienu, 

tālummaiņu un atbalstīt žestu darbības. 

UTC: Koaksiālā video vadība, priekšskatot PTZ ierīces 

video, šī poga atveras un izveido savienojumu ar XVR 

koaksiālās kameras vadības paneli, ko var izmantot 

koaksiālajai kamerai, objektīvam, ekspozīcijai, baltā 

balansam, 

trokšņa samazināšanai un citiem saistītiem 
iestatījumiem. 

/  

 
Aizvērt / atkārtoti savienot pašreizējo kanālu 

/  

 
Aizvērt / atkārtoti savienot visus kanālus 

 

 

Skaļrunis, nospiediet un turiet, ierīce var dzirdēt 

mobilā tālruņa skaņu, atlaidiet pogu, lai dzirdētu 

ierīces skaņu, un realizē 

skaļruņa funkciju starp lietotni un ierīci. 

/  

 
Skaņa ieslēgta/izslēgta 

/  

Iecienīt / atcelt ierīces izlasi, pēc ierīces savākšanas, 

ierīce tiek parādīta ierīcēs 

pārvaldība → Mana izlases grupa, kas ir ērta 
lietotājiem, lai atrastu ierīces priekšskatījumu. 



 

 

 

 
Divvirzienu balss zvana sastādīšana / pārtraukšana: 

Klikšķis "  ", lai automātiski piezvanītu un 

izveidotu savienojumu ar pašreiz izvēlētā kanāla 

ierīci (NVR, kas atbalsta 

skaļruņa funkciju) un reāllaika brīvroku-režīma 
 



 

 

 divvirzienu balss zvanu ar ierīces vietējo galu. 
 

Klikšķis "  "vēlreiz, lai pārtrauktu zvanu. 

 
/ 

1 loga priekšskatījums 

 
/ 

4 logu priekšskatījums 

 
/ 

9 logu priekšskatījums 

 
/ 

16 logu priekšskatījums 

Tekoši / BD / HD Definīcijas (straumes) slēdzis 

3-1. tabula 
 

Instrukcija 
 

 Ierīce pārvalda saskarni, kura var piekļūt, uzklikšķinot uz " ” Priekšskatījuma saskarnē

nesatur VR ierīci. 

3.4.2 Atskaņošana 

BitVision lietotne Atskaņo video, kas tiek ierakstīts IPC TF kartē un HDD N / X / H / DVR .etc 

aizmugures aprīkojums. 

Atskaņošana, kā parādīts 3-12. attēlā: 
 

 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-12. attēls 

○1 Noklikšķiniet uz «Atskaņošana» galvenajā saskarnē; 

○2  Noklikšķiniet uz atskaņošanas loga "  "; 



 

 

○3  Atlasiet kanālu, kas jāatskaņo, noklikšķiniet uz «Gatavs»; 

○4  Atskaņošanas saskarne atskaņo atlasītā kanāla video. 

 
Instrukcija 

 Noklusētā 4 ekrānu atskaņošana, pārslēdzieties uz viena kanāla atskaņošanu, veicot 

dubultklikšķi uz kanāla, kā pārādīts 3-11.attēlā,1,2;
 

○1 ○2 

3-13. attēls 

 Atskaņošanas laikā, virziet saskarni pa kreisi un pa labi, lai pārslēgtu kanālu.

 Kad tālrunis atver horizontālo ekrānu, atskaņojiet vēsturisko videoklipu pilnekrāna 

režīmā, kā parādīts 3-14.attēlā, 1,2.

○1 ○2 

3-14. attēls 

 Atskaņošanas laikā noklikšķiniet uz "  " atskaņošanas saskarnē, lai pārslēgtu datuma 

ierakstīšanas atskaņošanu. Varat arī vilkt laika skalu, lai pārslēgtu citu atskaņošanas 

kanāla pašreizējā datuma laika ierakstu.

Saskarnes rīkjoslas pogas ir parādītas 3-2. tabulā: 



 

 

Poga Apraksts 
 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz bīdāmo izvēļņu joslu. 

 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 

 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 

/ 
 

Sākt / pārtraukt ierakstīšanu 
 

 

 
Momentuzņēmums 

 

 

 
Atskaņošanas ātrums ir vairākkārtīgs. 

/  

 
Aizvērt / atkārtoti savienot pašreizējo kanālu 

/ 

 
Aizvērt / atkārtoti savienot visus kanālus 

/  

 
Skaņa ieslēgta/izslēgta 

/ 

1 logs / 4 logi 

 
 

 

1) Uz laiku saglabājiet pašreizējo saskarnes video un 

ekrānuzņēmumus, atlasiet ekrānuzņēmumus vai 

videoklipus, lai pārietu uz Galerijas saskarni, tādējādi 

ātrāk apskatītu video un ekrānuzņēmumus. 

2) Noklikšķiniet uz ekrānuzņēmumu vai videoklipu, lai 
slīdētu vai slīdētu 

uz leju, lai pa tiešo izdzēstu ekrānuzņēmumu vai 
videoklipu. 

 
 
 

 

 

1) Noilguma termiņš, tas ir parādīt meklēto ierakstu 

pēc pašreizējā meklēšanas nosacījuma, un laika josla 

sākas no pulksten 0. 

2) 4 logu atskaņošanas režīmā ir atbilstošas četras 

laika joslas. Atlasiet atskaņošanas logu, atbilstošo 

laika joslu logu zemāk. 

3) Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet laika joslu, 

lai vilktu pa kreisi un pa labi, lai pārietu uz 

atskaņošanu. 

4) Īkšķis un rādītājpirksts ir atdalīti uz laika joslas un 

tiek elektroniski pietuvināti un attālināti no laika 

joslas. 

5) Zaļa poga uz laika joslas apzīmē normālu ierakstīšanu 



 

 

un sarkana apzīmē kustības noteikšanas ierakstu. 

 



 

 

 

 

1) Kalendārs, tas ir paredzēts atskaņošanas datuma 
izvēlei. 

2) Jebkurā atskaņošanas režīmā noklikšķiniet uz 

datumu, kuru vēlaties redzēt, laika joslā varat redzēt 

atbilstošo ieraksta faila izsekošanu. 

 
3.4.3 VR 

3-2. tabula 

 

VR tiek izmantots, lai priekšskatītu zivju acu ierīces reāllaika videoklipus, un vienlaikus var 

atskaņot tikai vienas ierīces reāllaika video. 

VR ierīces priekšskatījums reāllaikā, kā parādīts 3-15. attēlā: 

○1 ○2 ○3 
 

○4  -1 ○4  -2 ○4  -3 



 

 

   
 

○4  -4 ○4  -5 ○4  -6 
 

○4  -7 ○4  -8 

3-15. attēls 

○1 Noklikšķiniet uz «VR» galvenajā saskarnē; 

○2  Noklikšķiniet uz atskaņošanas loga " "; 

○3  Izvēlieties ierīci un noklikšķiniet uz «Gatavs»; 
 

○4  Atbilstoši VR aprīkojuma uzstādīšanas režīmam var izvēlēties augšējo un pie sienas piestiprinātu 

priekšskatījuma ierīci; Izvēloties Augšējā tips, ir vairāki priekšskatījuma, augšējā skata VR 

režīma, zivs acu režīma, viena paplašināšanas režīma, četru ekrānu režīma, Divkārša ekrāna 

izplešanās režīma, cilindra režīma, kā parādīts 3-15. attēlā, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 



 

 

○4  -5 ○4  -6; Izvēloties piestiprinātu pie sienas, jūs varat pārslēgt zivju acu sienas piekāršanas režīmu un  

koriģējošā režīma reāllaika video priekšskatījums, kā parādīts 3-15. attēlā, 4-7, 

4-8; egūstiet vairāk funkciju apakšējā rīkjoslā, kā parādīts šajā tabulā 3-3: 

Poga Apraksts 
 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz bīdāmo izvēļņu joslu. 

 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 

/  
 

Sākt/Apturēt video 
 

 

 
Ekrānuzņēmums 

 

 

 
Definīcijas (tekoša / BD / HD straume) slēdzis 

 

 

Skaļrunis, nospiediet un turiet, ierīce var dzirdēt 

mobilā tālruņa skaņu, atlaidiet pogu, lai dzirdētu 

ierīces skaņu, un realizēt skaļruņa funkciju starp 

lietotni un 

Ierīci. 

/  

 
Aizvērt / atkārtoti savienot pašreizējo kanālu 

/  

 
Skaņa ieslēgta/izslēgta 

 

 

 
Augšējais režīms 

 

 

 
Augšējais VR režīms 

 

 

 
Zivju acs režīms 

 

 

 
Viens paplašināšanas režīms 



 

 

 

 

 
Četru ekrānu režīms 

 

 

 
Divu ekrānu paplašināšanas režīms 

 

 

 
Cilindra režīms 

 

 

 
Sienas uzstādīts režīms 

 

 

 
Zivju acs sienas režīms 

 

 

 
Korekcijas režīms 

3-3. tabula 
 

Instrukcija 
 
 

 Noklikšķiniet uz ", lai VR saskarnē ievadītu ierīču sarakstu, kas parāda tikai VR ierīci.

3.5 Lietotāju centrs 

Noklikšķiniet uz "Grafisko ikonu" bīdāmajā izvēļņu joslā, lai pārietu uz personālā centra 

saskarni. Šeit jūs varat iestatīt lietotnes konta grafisko ikonu, segvārdu, īsto vārdu, paroli un 

skatīt e-pastu (pieteikšanās kontu). 

3.5.1 Lietotnes grafiskā ikona 

Pārslēdziet grafisko ikonu, kā parādīts 3-16. attēlā. 



 

 

○1 ○2 ○3 ○4 

 
○ 1 Noklikšķiniet uz grafisko ikonu 

lietotāju centrā. 

3-16. attēls 

 

○ 2  Ievadiet mobilo foto albumu, lai atlasītu grafisko ikonu vai atlasītu lietotājam mobilo tālruni, lai  

uzņemtu fotogrāfiju. 

○ 3 Pielāgojiet attēla pozīciju un attēla izmēru un noklikšķiniet "√". 

○4 Grafiskā ikona ir veiksmīgi nomainīta. 

3.5.2 Segvārds 

Rediģējiet segvārdu, kā parādīts 3-17. attēlā: 

○1 ○2 ○3 

 
○ 1 Noklikšķiniet uz «segvārds» lietotāju 

centrā. 

3-17.attēls 

 

○ 2  Noklikšķiniet uz rediģēšanas lodziņa, atjauniniet lietotājvārdu un noklikšķiniet uz «Gatavs» 

○3  Segvārds tika veiksmīgi nomainīts. 

3.5.3 Īstais vārds 

Rediģējiet īsto vārdu, kā parādīts 3-18. attēlā: 



 

 

   
 

○1 ○2 ○3 

 
○ 1  Noklikšķiniet uz «Īstais vārds» 

lietotāju centrā. 

3-18. attēls 

 

○ 2  Noklikšķiniet uz rediģēšanas lodziņa, atjauniniet lietotājvārdu un noklikšķiniet uz «Gatavs» 

○3  Īstais vārds tika veiksmīgi nomainīts. 

3.5.4 Mainīt paroli 

Mainiet konta paroli, kā parādīts 3-19. attēlā: 

○1 ○2 

3-19. attēls 

○ 1  Noklikšķiniet uz «mainīt paroli» lietotāju centrā; 

○2   Ievadiet veco paroli, jauno paroli, apstipriniet paroli un noklikšķiniet uz «Gatavs». 



 

 

 

Instrukcija 

 Mainot paroli, ir jāievada pareizs vecais, pretējā gadījumā tas neizdosies.

3.6 Ierīce 

Lietotnes BitVision ierīču pārvaldība tiek izmantota, lai pievienotu, rediģētu un dzēstu grupas un 
ierīci kontā. 

3.6.1 Grupas pārvaldība 

Grupu pārvaldība tiek izmantota, lai pievienotu, rediģētu un dzēstu grupas BitVision kontos. 

 Pievienot grupu 

Pievienojiet grupu, kā parādīts 3-20. attēlā: 

○1 ○2 ○3 
 

○4 ○5 ○6 

3-20. attēls 

○ 1  Bīdāmajā izvēļņu joslā galvenajā saskarnē noklikšķiniet uz «ierīce» vai noklikšķiniet uz «"», lai 

ievadītu ierīces pārvaldības saskarni. 



 

 

 

○2 «Noklikšķiniet» "; 

○ 3 Noklikšķiniet uz «Rediģēt»; 

○4  Noklikšķiniet uz «Izveidot» augšējā labajā stūrī; 

○ 5 Ievadiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz «Gatavs» 

○6  Grupa tika veiksmīgi pievienota; 

 Rediģēt grupu 

Rediģēt grupu, kā parādīts 3-21. attēlā: 

○1 ○2 ○3 

图 3-21 

○ 1   Rediģēšanas grupas saskarnē atlasiet rediģējamo grupu un noklikšķiniet uz « "; 

○2   Mainiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz «Gatavs»; 

○3  Grupas nosaukums tika pilnībā modificēts. 

 Dzēst grupu 

Dzēsiet grupu, kā parādīts 3-22. attēlā: 



 

 

   
 

○1 ○2 ○3 

图 3-22 

○ 1   Rediģēšanas grupas saskarnē atlasiet dzēšamo grupu un noklikšķiniet uz " "; 

○2  Noklikšķiniet uz «Gatavs» 

○3   Grupa tika pilnībā izdzēsta. 

 
Instrukcija 

 Pēc grupas dzēšanas, visas grupas ierīces tiks ievietotas noklusējuma grupā “Mana 

ierīce”.

 Ierīču sarakstā noklusējuma grupas "Manas ierīces", "Koplietot ierīces", "Vietējā ierīce" 

un "Manas izlases" nevar rediģēt, modificēt vai dzēst.

3.6.2 Pievienot ierīci 

 SN (sērijas numurs) Pievienojiet 

ierīci Pirms ierīces pievienošanas 

pievērsiet uzmanību: 

1. Pārliecinieties, vai pievienojamā ierīce ir savienota ar internetu, P2P ir ieslēgts un tas ir 

tiešsaistē. 

2. Tālrunis ir savienots ar bezvadu tīklu. 

Pievienojiet ierīces darbības, kā parādīts 3-23. attēlā: 



 

 

    
 

○1 ○2 ○3 ○4 
 

○5  -1 ○5  -2 
 

○6  -1 ○6  -2 ○7  -1 



 

 

    
 

○7  -2 ○8 ○9  -1 ○9  -2 

3-23. attēls 

○ 1 Bīdāmajā izvēļņu joslā galvenajā saskarnē noklikšķiniet uz «ierīce», lai ievadītu ierīces 

pārvaldnieka saskarni; 

○ 2 N oklišķiniet "  "; 

○ 3 Noklišķiniet "  P ievieno i e rīci "; 

○4   Noklikšķiniet uz «SN pievienot; 

○5   Lai skenētu, izlīdziniet QR kodu ierīcē vai P2P saskarnē; ierīces tīmekļa P2P saskarne ir tāda, kā 

parādīts 3-23. attēlā 

Ievadiet lietotāja «admin», atbilstošo paroli, ierīces verifikācijas kodu (ja uz etiķetes ir uzdrukāts 

captcha, kā parādīts iepriekš attēlā 3-23 6-2), noklikšķiniet uz «Iesniegt» 

○ 7 Noklikšķiniet uz «Lūdzu, iestatiet ierīces nosaukumu» → ievadiet ierīces nosaukumu→ 

noklikšķiniet uz «Gatavs» 

○ 8 Noklikšķiniet uz «Lūdzu, izvēlieties grupu» → atlasiet kameru grupu, noklikšķiniet uz «pabeigts» → 

noklikšķiniet uz Pabeigt; 

○ 9 Ierīce tika veiksmīgi pievienota. 

  Instrukcija 

 Pievienojot ierīci, ierīci var pievienot, manuāli ievadot sērijas numuru, augšējā labajā 

stūrī noklikšķinot uz "Ievade".

 Pievienojot ierīci, varat noklikšķināt uz  ", lai ievadītu viedtālruņa albumu, un, atlasiet 

ierīces sērijas numuru QR kods, lai pievienotu ierīci.



 

 

 Pievienojot ierīci, jums jāpārliecinās, vai ierīce ir tiešsaistē, pirms to var veiksmīgi 

pievienot.

 Pievienojot ierīci, ierīces lietotājvārds jāievada kā "administrators", un parolei un 

verifikācijas kodam ir jāatbilst faktiskajam, pretējā gadījumā ierīci neizdosies pievienot.

 Pievienojiet ierīci ar SN Add, AP Model, WIFI Model, LAN Search un IP / DDNS (direct add) 

un citām metodēm.

 AP režīms un WIFI režīms tiek izmantoti konfigurējamu WIFI ierīču pievienošanai, izpildot 

lietotnes uzvednes darbības, lai konfigurētu ierīci. Pievienojiet ierīci WIFI un beidzot 

pievienojiet to šim kontam.

 LAN meklēšana var atbalstīt satricinājumu. Izpildiet App padomu darbības, lai meklētu 

un pievienotu LAN iekšējo ierīci.

 Vietējā tīklā meklētās ierīces var priekšskatīt tikai tiešraides video, un tās nevar pievienot 

ierīču sarakstam.

 
 IP / DDNS režīma pievienot ierīci 

Funkcija BitVision IP / DDNS tiek izmantota, lai tieši savienotu kartētas ierīces. Lai atskaņotu 

ierīces video reāllaikā, varat pievienot, rediģēt un dzēst ierīces. 

IP / DDNS režīmā pievienojiet ierīci, kā parādīts 3-24. attēlā. 

○1 ○2 ○3 
 



 

 

○4 ○5 ○6 

3-24. attēls 

○ 1 Bīdāmajā izvēļņu joslā galvenajā saskarnē noklikšķiniet uz «ierīce», lai ievadītu ierīces 

pārvaldnieka saskarni; 

○ 2 N oklišķiniet "  "; 

○ 3 Noklišķiniet "  P ievieno i e rīci "; 

Noklikšķiniet uz «IP / DD N S / SN»; 

○ Izvēlieties ierīces tipu (IPC/FISH/X/ N/HVR), piemēram, «IPC / FISH», ievadiet ierīces 

nosaukumu, adresi, privāto portu, lietotājvārdu, paroli un kanāla numuru un noklikšķiniet uz 

"Saglabāt"; 

○ 6  Ierīce tiek pievienota lokālo ierīču grupai. 

 
Instrukcija 

 Adrese: Ievadiet ierīces kartēto ārējā tīkla adresi vai domēna nosaukumu.

 Pieslēgvieta: Ievadiet IPC/FISH, X/N/HVR kā privātā protokola pieslēgvieta.

 Lietotājvārds: Ierīces lietotāja vārds.

 Parole: Ierīces parole.

 Kanāla numurs: IPC/Fisheye, 1 kanāls; citi ierīču veidi atbilstoši faktiskajam ierīces aizpildīto 

kanālu skaitam, kad kanālu skaits ir iestatīts vairāk nekā faktiskais, papildu kanāls nerāda 

video.

 Jūs nevarat priekšskatīt vietējās ierīces video, ko tieši pievienojis IP / DDNS, nepiesakoties 

kontā.

 
 SN režīmā pievienot ierīci 

BitVision SN pievienošanas funkcija vietējai ierīcei pievieno ierīces pēc ierīču sērijas skaita. Tas 

var pievienot, rediģēt, dzēst ierīces un atskaņot ierīču videoklipus reāllaikā. 

SN ir pievienots, kā parādīts 3-25. attēlā. 



 

 

○1 ○2 ○3 
 

○4 ○5 ○6 

3-24. attēls 

○ 1 Bīdāmajā izvēļņu joslā galvenajā saskarnē noklikšķiniet uz «ierīce», lai ievadītu ierīces 

pārvaldnieka saskarni; 

○ 2 N oklišķiniet "  "; 

○ 3 Noklišķiniet "  P ievieno i e rīci "; 

Noklikšķiniet uz «IP / DD N S / SN»; 

○ 5  Noklikšķiniet uz «SN», lai ievadītu sērijas numuru, ierīces nosaukumu, lietotāja vārdu, paroli un 

noklikšķiniet uz «Saglabāt»; 

○ 6  Ierīce tiek pievienota lokālo ierīču grupai. 

 
Instrukcija 

 Jūs varat priekšskatīt SN pievienoto vietējās ierīces video, nepiesakoties kontā.

 

3.6.3 Informācija par ierīcēm 

Ierīces detaļu saskarne ir sadalīta Pamatinformācijā, Iestatījumos, Kanālu iestatījumos 

(daudzkanālu ierīcēm ir šis iestatījums), Kodēšanas parametros, Krātuves iestatījumos, 

Mākoņpakalpojumā, Atskaņošanas iestatījumos, Papildu iestatījumos, un dzēšanā. Konkrēti, 

jūs varat apskatīt ierīces veidu, sērijas numuru, ierīces statusu, grupu, ierīces koplietošanu un 

citu informāciju, rediģēt ierīces nosaukumu, pārslēgt grupu, koplietot ierīci, ieslēgt/izslēgt 

kustības trauksmi, kartes formātu, rūpnīcas atiestatīšanu, restartēt ierīci un Dzēst ierīci. 

 Ievadiet ierīces informāciju saskarnē 

Ievadiet ierīces informāciju saskarnē, kā parādīts 3-26. attēlā. 



 

 

  
 

○1 ○2 
 

○3  -1 ○3  -2 ○3  -3 

3-26. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Ierīce»  bīdāmajā izvēļņu joslā galvenajā saskarnē vai noklikšķiniet uz « », atlasiet 

grupu, kurā vēlaties rediģēt ierīci; 

○2 Atlasiet ierīci un noklikšķiniet uz " "blakus ierīcei; 

○3  Ievadiet ierīces saskarnes detaļas. 

 Mainiet ierīces nosaukumu 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Ierīces nosaukums" → Mainīt ierīces 
nosaukumu → noklikšķiniet uz "Gatavs". Mainiet ierīces nosaukumu, kā parādīts 3-27. 
attēlā, 1. 

 Mainīt ierīču grupu 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Grupa" → atlasiet grupu → noklikšķiniet uz 
"Gatavs". Mainiet grupu, kā parādīts  3-27.attēlā, 2. 



 

 

 Dzēst ierīci 
Ierīces detaļu saskarnē, noklikšķiniet uz "Dzēst", kas atrodas augšējā labajā stūrī → 

noklikšķiniet uz "Gatavs", kā norādīts attēlā 3-27 ○3  . 
 

○1 ○2 ○3 

 
 Ierīces 

kopīgošana 

3-27. attēls 

Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Ierīces kopīgošana" → Lūdzu, koplietojiet konta 
skenēšanas QR kodu, lai pievienotu ierīci (pēc "sērijas numura pievienošanas" metodes) → 
ierīces koplietošanas saskarne, lai parādītu koplietošanu 

konts kā kā parādīts 3-28.attēlā, 2. 

 
Instrukcija 

 Ierīces koplietotā QR koda laika ierobežojums ir 5 minūtes.

 
 Dzēst koplietošanu 

Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Ierīces kopīgošana" → noklikšķiniet uz "  " → 
izvēlieties dzēst kontu 

→ noklikšķiniet uz " Dzēst" kā parādīts 3-28.attēlā, 2, 3. 



 

 

○1 ○2 ○3 

 
 Kanāla 

iestatījums 

3-28. attēls 

Kanāla iestatījumu izmanto, lai iestatītu kanāla nosaukumu, trauksmi, kodēšanas 

parametrus, atskaņošanu, jaunināšanu, rūpnīcas atiestatīšanu un ierīces kanāla 

restartēšanu. 

Ierīces informācijas lapā atlasiet konfigurācijas kanālu (ja ierīce ir daudzkanālu ierīce), sāciet 

šādu konfigurāciju: 

 Kanāla nosaukuma iestatīšana 

Noklikšķiniet uz "Kanāla nosaukums" → modificējiet kanāla nosaukumu → noklikšķiniet uz "Gatavs". 

 Trauksmes slēdzis 

Klikšķis "  "lai aktivizētu trauksmes slēdzi → noklikšķiniet uz" nedēļa ", lai iestatītu trauksmes 
datumu → noklikšķiniet uz grafika iestatījumu" Sākums "un" Beigas"→ Noklikšķiniet uz" Gatavs ", 
trauksmes iestatījums, kā parādīts 3-29. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

 
 Viedā 

trauksme 

3-29. attēls 

 

Klikšķis " "lai aktivizētu trauksmes slēdzi → noklikšķiniet uz" nedēļa ", lai iestatītu 
trauksmes datumu → noklikšķiniet uz grafika iestatījumu "sākums" un" beigas"→ Noklikšķiniet 
uz" Gatavs ", lai pabeigtu konfigurāciju. 

 Audio 

Klikšķis "  ", lai ieslēgtu audio → regulējiet skaļumu skaļuma progresa joslā, lai pabeigtu 

konfigurāciju. 

 Kodēšanas parametri 

Atlasiet kodēšanas formātu Galvenā straume, Apakšplūsma, Trešā straume (ja tāda ir), iestatiet 

kodēšanas veidu, H 264+ (ja tāds ir), H265 + (ja tāds ir), Izšķirtspēja, Grafikas kvalitāte (ja tāda ir) 

un Kadru ātrums attiecīgās plūsmās. 

 
Instrukcija 



 

 

 Konkrētie kodēšanas, izšķirtspējas un kadru ātruma veidi ir atkarīgi no ierīces. Ja ierīce 

atbalsta MJPEG, kodēšanas veidam ir opcija "MJPEG".

 Ja kodēšanas veids ir H264 un ierīce atbalsta H264 +, var iestatīt H264+. Ja kodēšanas 

veids ir H265 un ierīce atbalsta H265 +, to var iestatīt uz H265+.

 Atskaņošanas iestatījums 

Atskaņošanas iestatījumus izmanto, lai iestatītu video standartu un video veidu. 

Video standarta iestatījumos izvēlas galveno un apakšplūsmu. Video atskaņošanas laikā lietotne 

atskaņo atbilstošo straumi atbilstoši izvēlētajam video standartam. 

Video veids var izvēlēties trauksmes ierakstu, parasto ierakstu un visus video, kā arī lietotne var 

atskaņot ierakstu atbilstoši izvēlētajam video veidam. 

 Versija 

Kad ierīce ir IPC, pārejiet uz versiju. Lietotne automātiski nosaka, vai ierīces versija ir atjaunināta. 

Pēc ierīces jaunākās versijas noteikšanas varat izvēlēties, vai vēlāties to atjaunināt. Pēc 

noklikšķināšanas uz «Atjaunināt», lietotne sāks lejupielādēt pakotņu atjaunināšanu. Procesa laikā 

varat izvēlēties atcelt atjaunināšanu. 

 Rūpnīcas režīma atiestatīšana 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Rūpnīcas datu atiestatīšana" → ievadiet ierīces 
administratora "Parole" un noklikšķiniet uz "Gatavs". Pagaidiet līdz ierīce atsāks rūpnīcas 
atiestatīšanu (šis process aizņem aptuveni 

60 sekundes), atsvaidziniet lietotnes saskarni un pabeidziet rūpnīcas atiestatīšanu. 
 

 Pārstartējiet ierīci 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Pārstartēt ierīci" → ievadiet ierīces 
administratora "Parole" un noklikšķiniet uz "Gatavs". Pēc restartēšanas gaidīšanas (šis process 
aizņem apmēram 60 sekundes), 

atsvaidziniet lietotnes saskarni un pabeidziet ierīces restartēšanu. 
 

 Krātuves iestatījums 

Krātuves iestatījumus izmanto, lai ierīcē skatītu atmiņas kartes vai cietā diska 

lietojumu (pieejamā ietilpība / kopējā ietilpība) un formatētu atmiņas karti vai cieto 

disku. Darbības kartes formatēšanai ir šādas: 

Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Kartes formatēšana" → ievadiet ierīces "Paroli" 
un noklikšķiniet uz "Gatavs". Tiklīdz ierīce pabeidza formatēšanu (formatēšanas gaidīšanas laiks 

ir atbilstoši atmiņas kartes izmēram) atsvaidziniet saskarni, Pieejamā ietilpība = Kopējā ietilpība = 

Atmiņas kartes faktiskā ietilpība, Pabeidziet atmiņas kartes formatēšanu. 

 Mākoņpakalpojums 

Mākoņpakalpojumi sastāv no pakalpojumu privilēģijām un mākoņa ierakstiem mākoņa 

uzglabāšanas laika iegādei un mākoņu ierakstu apskatīšanai. 

 Pakalpojuma privilēģija: 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Pakalpojuma privilēģija" → atlasiet mākoņa 
krātuves ierakstīšanas veidu (KUSTĪBAS NOTEIKŠANA, PILNU DIENU IERAKSTĪŠANA) → 
atlasiet pakalpojuma ilgumu, noklikšķiniet uz "Pirkuma cena" → izvēlieties maksājuma veidu, 
piemēram, "PayPal" → noklikšķiniet "Apstiprināt" → noklikšķiniet uz "Maksāt tūlīt". 

 Mākoņa video: 



 

 

 

Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Cloud Video" → noklikšķiniet uz " ", iestatiet" 

Sākuma laiks " → noklikšķiniet 

"Gatavs" → failu sarakstā noklikšķiniet uz ierakstīšanas faila, lai skatītu ierakstu, vai noklikšķiniet 

uz " "Atpakaļ , lai 

lejupielādētu failu mobilajā terminālā. 

 Papildu iestatījums 

 Versija 

Kad ierīce ir IPC, noklikšķiniet uz "Versija". Lietotne automātiski nosaka, vai ierīces versija ir 

atjaunināta. Pēc jaunākās IPC versijas noteikšanas varat izvēlēties, vai veikt atjaunināšanu. Pēc 

noklikšķināšanas uz Atjaunināt, lietotne sāk lejupielādēt atjaunināšanas pakotni un atjaunina 

pakotni. Procesa laikā varat izvēlēties atcelt atjaunināšanu. 

Kad ierīce ir NVR / XVR / DVR / HVR, noklikšķiniet uz App. Lietotne automātiski nosaka, vai ierīces 

versija ir atjaunināta. Pēc jaunākās versijas noteikšanas varat izvēlēties, vai veikt atjaunināšanu. 

Noklikšķiniet uz "Atjaunināt", lai atjauninātu, un ierīce sāks atjaunināšanu. 

 Rūpnīcas režīma atiestatīšana 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Rūpnīcas režīma iestatīšana" → ievadiet ierīces 
"Konts" un "Parole" un noklikšķiniet uz "Gatavs". Pagaidiet līdz ierīce atsāks rūpnīcas 
atiestatīšanu (šis process aizņem aptuveni 

60 sekundes), atsvaidziniet lietotnes saskarni un pabeidziet rūpnīcas atiestatīšanu. 
 

 Pārstartējiet ierīci 
Ierīces informācijas saskarnē noklikšķiniet uz "Pārstartēt ierīci" → ievadiet ierīces "Konts" un 
"Parole" → noklikšķiniet uz "Gatavs". Pēc restartēšanas gaidīšanas (šis process aizņem apmēram 
60 sekundes) atsvaidziniet 
lietotnes saskarni un pabeidziet ierīces restartēšanu. 

 

 Nospiežams attēls 

Ja ierīce atbalsta kustības noteikšanas trauksmes funkciju, ierīces detaļu saskarnē iespējojiet slēdzi 
"Nospiežams attēls", "Trauksmes slēdzis" un "Iestātījums → Notikuma ziņojums". Kad ierīce rāda 
trauksmi, tā nosūtīs trauksmi, lai uzņemtu attēlu lietotnē. Saistītos trauksmes attēlus un ziņojumus 
var apskatīt "Bīdāmā izvēļņu joslā → Notikuma ziņojums". 

 
 Zvans 

Klikšķis "  "piezvanīt un izveidot savienojumu ar pašreiz izvēlētā kanāla ierīci (NVR, 

kas atbalsta skaļruna funkciju), un reāllaikā veikt divvirzienu balss sarunu ar ierīces 

vietējo galu brīvroku režīmā. Klikšķis "  "vēlreiz, lai pārtrauktu zvanu. 
 
 

 

Instrukcija 

 Ierīču sarakstā varat pārslēgt ierīci sarakstā, velkot to uz augšu un uz leju.

 Koplietojot citu personu ierīces, tiek koplietotas ierīču grupas, un citas grupas nevar 

būt pārslēgtas.



 

 

 Kad koplietošanas ierīce tiek izdzēsta kopīgotajā kontā, koplietošanas konta ierīce 

vienlaikus pazūd.

 Koplietoto ierīci var izdzēst koplietošanas konts vai koplietošanas puses konts.

 Formatējot TF karti, pēc saskarnes atsvaidzināšanas, ierīce nav pabeigusi atmiņas kartes 

formatēšanu, ja pieejamā ietilpība = kopējā ietilpība = 0.

 Pašlaik katrs trauksmes stumšanas ziņojuma sērijas numurs ir ierobežots, lai dienā nospiestu 

līdz 100 attēliem. Tāpēc, kad mobilais terminālis nesaņem stumšanas ziņojumu, iespējams, 

tas ir sasniedzis maksimālo klikšķu skaitu dienā. Šobrīd "Notikuma ziņojuma -noteikšanas 

trauksmes" saraksts var tikt atsvaidzināts. Skatiet tiešraides nospiežamus attēlus.

 Katram funkcijas iestatījumam, kas atrodas iepriekšminētajā ierīces informācijā, objekts 

tiks parādīts tikai tad, kad ierīce atbalsta šo funkciju iestatījumu, un var veikt saistītos 

iestatījumus.

3.7 Sejas atpazīšana 

Sejas atpazīšana tiek izmantota, lai videoklipā identificētu seju un to notvertu, kā arī 

salīdzinātu uzņemto attēlu ar sejas datu bāzes attēlu. 

Priekšskatīt sejas atpazīšanas ierīces video un salīdziniet rezultātus, kā parādīts 3-30. attēlā: 

○1 ○2 ○3    ○4 

3-30. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Sejas atpazīšana» bīdāmajā izvēlnē; 

○ 2 N oklišķiniet "  "; 

○3  Atlasiet ierīci un noklikšķiniet uz "Gatavs"; 

○ 4 Skatiet tiešraides video un sejas atpazīšanas salīdzināšanas rezultātus. 

Apakšējā rīkjoslā iegūstiet vairāk funkciju, kā parādīts nākamajā 3.4.tabulā: 

Poga Apraksts 

 

 
Nospiediet, lai pārietu uz saskarni “Ierīce”. 



 

 

 
/ 

 
Sākt/Apturēt video 

 

 

 
Ekrānuzņēmums 

 

 

 
Asuma (straumēšanas Fluent / BD / HD) 
pārslēgšana. 

 

 

Skaļrunis, nospiediet un turiet, ierīce var dzirdēt 

mobilā tālruņa skaņu, atlaidiet pogu, lai dzirdētu 

ierīces skaņu, un realizēt skaļruņa funkciju starp 

lietotni un 

Ierīci. 

 
/ 

 
Aizvērt / atkārtoti savienot pašreizējo kanālu 

 

 
/ 

 
Skaņa ieslēgta/izslēgta 

 
 

 

 

Sejas atpazīšanas salīdzināšanas zona: 

1) Seja tiek notverta, parādot uzņemto sejas 

attēlu videoklipā. 

2) Sejas bibliotēkas laukā tiek parādīts sejas 

attēls sejas datu bāzē, kas atbilst uzņemtajam 

attēlam. Ja seju datu bāzē nav atbilstoša attēla, 

tiek parādīts “SVEŠINIEKS”. 

3) Sejas atpazīšanas rezultāts parāda uzņemtā 

attēla, vecuma, dzimuma, 

brilles un cepures sprieduma rezultātu. 

 
 

Instrukcija 

3-4. tabula 

 

 Klikšķis " "uz sejas atpazīšanas saskarni, lai ievadītu ierīču pārvaldības sarakstu. Šajā 

sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas atbalsta sejas atpazīšanu.

3.8 Galerija 

Galerija sastāv no vietējā attēla un AI sejas atpazīšanas, lai skatītu un rediģētu lietotnes lietotāja 

vietējos attēlus, video un sejas atpazīšanas attēlus. 

3.8.1 Vietējais 

 Skatiet vietējo attēlu vai videoklipus 

Skatiet vietējo attēlu vai videoklipus, kā parādīts 3-31. attēlā: 



 

 

   
 

○1 ○2 ○3  -1 
 

○3  -2 

 
○ 1 Noklikšķiniet uz «Galerija»  bīdāmajā 

izvēlnē; 

3-31. attēls 

 

○ 2 Noklikšķiniet uz «Lokāls» un atlasiet attēlu vai videoklipu, kuru vēlaties priekšskatīt; 

○ 3 Parādiet attēlu vai videoklipu pilnekrāna režīmā. 

 
Instrukcija 

 Apskatot attēlus vienā ekrānā, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz "Dzēst", lai 

izdzēstu pašreizējo attēlu.

 Apskatot attēlu vienā ekrānā, ekrāna apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas "Kopīgot", 

atlasiet koplietošanas metodi un kopīgojiet pašreizējo attēlu ar draugiem.

 Apskatot attēlu vienā ekrānā, noklikšķiniet uz attēla vidū, lai atgrieztos albuma saskarnē.

 Apskatot attēlu vienā ekrānā, velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtu attēlu.

 Apskatot attēlu vienā ekrānā, īkšķis un rādītājpirksts ekrānā tiek atdalīti un apvienoti ar 

elektroniski palielinātu attēlu.



 

 

 Apskatot videoklipu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz "Atpakaļ", lai atgrieztos 

galerijas saskarnē.

 Kad saskarne automātiski atskaņo videoklipus, izmantojiet paša tālruņa atskaņotāju, lai 

"apturētu / atskaņotu", "ātri uz priekšu", "ātri atpakaļ", "vilktu progresa joslu" un "atpakaļ", 

lai apturētu atskaņošanu un vilktu skaļuma progresu Pielāgojiet skaļumu . Tā kā katram 

mobilajam tālrunim ir atšķirīgs atskaņotājs, video atskaņošanas laikā taustiņos ir atšķirības.

 
 Dzēsiet attēlu vai videoklipu no vietējā attēla 

Dzēsiet attēlu vai videoklipu no lokālā attēla, kā parādīts 3-32. attēlā: 

○1 ○2 ○3 

3-32. attēls 

○ 1 Vietējā attēlu saskarnē augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz «Rediģēt»; 

○ Atlasiet, lai dzēstu attēlus un videoklipus, vai noklikšķiniet uz “ Atlasiet"; 

○3  Noklikšķiniet uz " dzēst". 

3.8.2 Mākslīgais intelekts 

Mākslīgais intelekts tiek izmantots sejas attēla un sejas salīdzināšanas attēla glabāšanai, kurus var 
apskatīt un izdzēst. 

 Skatiet Ml attēlu 

Skatiet Ml attēlu, kā parādīts 3-33. attēlā. 



 

 

    
 

○1 ○2 ○3  -1 ○3  -2 

 
○ 1 Noklikšķiniet uz «Galerija»  bīdāmajā 

izvēlnē; 

3-33. attēls 

 

○ 2 Noklikšķiniet uz «MI» un atlasiet «Sejas uzņemšana» (Seju salīdzinājums) → "  lai izvēlētos 

laiku; 

○ 3  Parādiet attēlu. 

 Dzēst attēlu no MI 

Dzēsiet attēlu no MI, kā parādīts 3-34. attēlā: 

 
 

○1 ○2 ○3 

3-34. attēls 

○ 1  MI saskarnē augšējā labajā stūrī, noklikšķiniet uz «Rediģēt»; 

○ 2  Noklikšķiniet uz attēla veida (Sejas uzņemšana / Seju salīdzinājums), atlasiet attēlu, kuru 

vēlaties izdzēst, vai noklikšķiniet uz  " Izvēlēties visus"; 



 

 

○3  Noklikšķiniet uz " dzēst". 

 
3.9 Notikuma ziņojums 

Notikuma ziņojums tiek izmantots, lai apskatītu trauksmes ziņojumus, ko nosūtījusi ierīce, un lai 

apskatītu ierīces trauksmes notikumu detaļas. 

 Pārbaudiet notikuma ziņojumu

Pārbaudiet notikuma ziņojumu, kā parādīts 3-35. attēlā. 

○1 ○2 ○3 
 

○4  -1 ○4  -2 

3-35. attēls 

Noklikšķiniet uz "notikuma ziņojums" bīdāmās izvēļņu joslas. 

○ 2  Izvēlieties nepieciešamību redzēt trauksmes ierīci; 

Noklikšķiniet uz " " vai " " , lai izvēlētos datumu, un noklikšķiniet uz attēla, lai apskatītu notikumu; 



 

 

○4   Skatiet ziņas notikuma informāciju, noklikšķiniet uz attēla un skatiet trauksmes attēlu. 

 
Instrukcija 

 Notikuma ziņojums tiek saglabāts 7 dienas, uz ko attiecas faktiskā uzvedne.

 Apskatot trauksmes attēlu, elektroniski palielināto attēlu var atdalīt un apvienot ar īkšķi un 

rādītājpirkstu.

 Jaunā trauksmes informācija tiks atgādināta augšējā statusa joslā.

 Kad iestatījumā ir ieslēgts "Notikuma ziņojums", saņemot notikuma ziņojumu, viedtālrunis 

nosūta atgādinājumu; kad tas ir izslēgts, saņemot notikuma ziņojumu, viedtālrunis nesūta 

atgādinājumu.

 Apskatot trauksmes attēlu, ilgi nospiediet uz attēlu, parādīsies poga "Saglabāt tālrunī" un 

noklikšķiniet, lai saglabātu attēlu tālruņa albumā.

 
 Dzēst visu notikuma ziņojuma saturu 

Dzēsiet notikuma ziņojumu, kā parādīts 3-36. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

 
 

 

○4 ○5 



 

 

3-36. attēls 

Noklikšķiniet uz "notikuma ziņojums" bīdāmās izvēļņu joslas. 

○2 Izvēlieties trauksmes ierīci; 

○3 Noklikšķiniet uz «Rediģēt» augšējā labajā stūrī; 

○ 4  Atlasiet, lai dzēstu ziņojumu, vai noklikšķiniet uz  "  Atlasiet"; 

○ 5      N okliškiņiet " dzēst". 

3.10 Mākoņpakalpojums 

Mākoņpakalpojums tiek izmantots, lai skatītu saistīto informāciju par mākoņa krātuves ierīci, 

tostarp mākoņa krātuves ierakstīšanu (vispārējo ierakstu un kustības detektēšanas ierakstu) un 

mākoņa pakalpojumu iegādi. 

 Skatīt mākoņa video 

Skatiet mākoņa video, kā parādīts 3-37. attēlā: 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-37. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Mākoņpakalpojums bīdāmajā izvēļņu joslā  → Piekrītu»; 

○ 2 Noklikšķiniet uz ierīci, kuru vēlaties skatīt; 

○ 3 Noklikšķiniet uz videoklipu, kuru vēlaties skatīt; 

○ 4 Lietotne sāk atskaņot mākoņa video. 

 
 Lejupielādējiet mākoņa video 

Lejupielādējiet mākoņa video, kā parādīts 3-38. attēlā: 



 

 

    
 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-38. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Mākoņpakalpojums» bīdāmajā izvēļņu joslā; 

○ 2 Noklikšķiniet uz ierīci, kuru vēlaties lejupielādēt; 

○3  Noklikšķiniet uz " " Mākoņa pogu, kuru vēlaties lejupielādēt; 

○4  Lietotne sāk lejupielādēt mākoni. 

 
 Mākoņpakalpojuma atjaunošanas maksa 

Atjauno mākoņpakalpojuma maksu, kā parādīts 3-39. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

3-39. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Mākoņpakalpojums» bīdāmajā izvēļņu joslā; 

○2  Noklikšķiniet uz ierīces pogas; 



 

 

○3 Atlasiet paketi un izpildiet lietotnes  maksājumu veikšanai aicinājumus. 

 
Instrukcija 

 Augšupielādējiet mākoņa video tikai H.264 + vai H.265 + formātā, tas ir, ierīcei jāatbalsta 

H.264 + vai H.265 +.

 Visas ierīces, kas iegādājas mākoņkrātuves pakalpojumus, tiek parādītas mākoņpakalpojumu 
sarakstā.

 Mākoņa ierakstīšanas saskarne var ātri atrast videoklipus, izmantojot " " kalendāra 

pogu augšējā labajā stūrī.

 Kad mākoņa video ir lejupielādēts, to var apskatīt, noklikšķinot uz "Iestatīšana → Lejupielādēt"
bīdāmās izvēļņu joslā. 

3.11 Demo 

Pieredzes saskarne tiek izmantota, lai parādītu mūsu uzņēmumu pārstāvošo ierīču video. 

Skatiet šos demonstrācijas videoklipus, kā parādīts 3-40. attēlā: 

○1 ○2 ○3  -1 ○3  -2 

3-40. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Demo» bīdāmajā izvēļņu joslā; 

○2  Atlasiet videoklipu, lai priekšskatītu ierīci. 
 

○3  Pieredzes saskarne sāk atskaņot videoklipu. Vispārējās kameras video priekšskatījums ir 

kā parādīts 3-1, 3-2. 

 
Instrukcija 

 Visas ikonas pieredzes priekšskatījuma saskarnē ir vienādas ar tām, kas redzamas 

priekšskatījumā un VR priekšskatījumā, taču pirmie faktiski atbalsta tikai straumju 

pārslēgšanu, video izslēgšanu un atkārtotu savienošanu, un dažas citas funkcijas nav 

derīgas.

 Pieejams, lai apskatītu demo bez pieteikšanās kontiem.



 

 

3.12 Iestatījumi 

Bīdāmajā izvēļņu joslā atlasiet “Iestatījums”, lai ievadītu lietotnes iestatīšanas saskarni. Lietotnes 

iestatījumu saskarne tiek izmantots, lai rediģētu lejupielādētos mākoņu ierakstus, atsaistītu 

lietojumprogrammu, žestu paroli, SSL, notikuma ziņojumu, trauksmes trauksmi, ikdienas trafika 

ierobežojumu, skatītu atjaunināto versiju, pārslēgtu valodu, dienasgaismu un atgriezenisko saiti, 

kā parādīts 3-41. attēlā. 

○1 ○2 

 
3.12.1 Lejupielād

ēt 

3-41. attēls 

 

Lejupielāde tiek izmantota, lai skatītu un izdzēstu no mākoņa lejupielādētos videoklipus lokālajā. 

 Skatiet vietējo videoklipu 

Skatiet vietējo video, kā parādīts 3-42. attēlā. 

○1 ○2 

3-42. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «lejupielādēt» iestatīšanas saskarnē; 



 

 

○ 2 Noklikšķiniet, lai skatītu videoklipu, atlasiet mobilā tālruņa atskaņošanas programmatūru, un 

videoklips tiks 

atskaņots. 

 Dzēst lejupielādēto videoklipu 

Dzēsiet lokālajā lejupielādēto videoklipu, kā parādīts 3-43. attēlā. 

○1 ○2 

 
○ 1 Noklikšķiniet uz «Rediģēt» lejupielādes 

saskarnē; 

3-43. attēls 

 

○ 2 Atlasiet, lai izdzēstu videoklipu, vai noklikšķiniet " atlasiet visu" "un 

noklikšķiniet" D z ē s t ". 

3.12.2 Atsaistīt lietojumprogrammu 

Pievienojot ierīci, tas norāda, ka ar šo ierīci ir saistīts cits konts, un jūs nevarat sazināties ar šo 

kontu, lai izdzēstu ierīci. Jūs varat pieteikties, lai atbloķētu ierīci. Atsaistīšana tiek piemērota, kā 

parādīts 3-44. attēlā. 

○1 ○2 ○3 ○4 

3-44. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Atsaistīt lietojumprogrammu» iestatīšanas saskarnē; 



 

 

○ 2  Noklikšķiniet uz "Atsaistīt pieteikšanas"; 

○3 Ievadiet e-pasta kontu, vārdu, skenējiet ierīces etiķeti, augšupielādējiet ierīci un pavērsiet 

fotoattēlu; 

○ 4 Noklikšķiniet uz «Es piekrītu šādam pieteikumam» un noklikšķiniet uz «Iesniegt pieteikumu». 

 
Instrukcija 

 Pēc pieteikuma iesniegšanas, lūdzu, piesakieties uz savu e-pasta adresi aptuveni 3 

darba dienu laikā, lai redzētu saistošā pieteikuma rezultātus.

 
 

3.12.3 Notīrīt atskaņošanas buferi 
Noklikšķiniet uz "Notīrīt atskaņošanas buferi" → "Gatavs", lai tālrunī notīrītu video atskaņošanas 
kešatmiņu. 

 
3.12.4 Žestu parole 

Žestu parole tiek izmantota, lai iestatītu paroli, kad lietotājs piesakās lietotnē. Pēc žesta paroles 

iestatīšanas nākamreiz, kad piesakāties kontā, ievadiet žesta paroli un piesakieties pa tiešo, 

neievadot paroli. Iestatiet žesta paroli, kā parādīts 3-45. attēlā. 

   

○1 ○2 ○3 

3-45. attēls 

○ 1  Noklikšķiniet uz pārslēdzēja iestatīšanas saskarnē « », lai pagrieztu slēdzi pa labi  un atvērtu 

žestu paroles funkciju. 

○2  Attēla deviņu punktu pozīcijās uzzīmējiet žesta paroli. 

○3  Vēlreiz uzzīmējiet žesta paroli. 



 

 

 

Instrukcija 

 Pēc žestu paroles iestatīšanas tālrunim ir jāatslēdz žestu parole katru reizi, kad tiek atvērts 

BitVision.

 Parakstoties ar paroles pieteikšanos, ja esat aizmirsis žesta paroli, varat noklikšķināt uz 

"Aizmirsu paroli, pieteikšanās kontā", lai pieteiktos un atiestatītu žesta paroli.

 

3.12.5 Drošligzdu slānis (SSL) 
 

Noklikšķiniet uz pārslēgšanas slēdža "  " iestatīšanas saskarnē, lai pagriezt slēdzi pa labi un 
atvērtu  

mobilā tālruņa SSL funkciju. Pēc funkcijas iespējošanas interaktīvās instrukcijas starp lietotni un 

serveri tiek aizsargātas, padarot tīkla komunikāciju drošāku un pilnīgāku datu pārsūtīšanu. 

3.12.6 Notikuma ziņojums 
 

Noklikšķiniet uz pārslēgšanas slēdža "  " iestatīšanas saskarnē, lai pārslēgtu slēdzi pa labi, 

lai ieslēgtu mobilo tālruni un atvērtu notikuma ziņojumu atgādinājuma funkciju. Kad šī funkcija 

ir iespējota, notiek trauksmes notikums, mobilais tālrunis uznirst notikuma ziņojumu, lai to 

atgādinātu 

jums. 
 

Instrukcija 

 Pēc ziņojuma atgādinājuma aizvēršanas, ja ir trauksmes notikums, tālrunis neparādīs 

ziņojumu atgādinājumu.

 
 

3.12.7 Satiksmes trauksme un ikdienas satiksmes ierobežojums 
 

Noklikšķiniet uz pārslēgšanas slēdža "  " iestatīšanas saskarnē, lai pagrieztu slēdzi pa labi, 

lai atvērtu mobilā tālruņa trafika atgādinājuma funkciju, iestatītu dienas trafika ierobežojumu, 

kad lietotnes izmantošanas trafika vērtība sasniedz trafika ierobežojumu, lietotne uznirst 

uzaicinājumu atgādināt lietotājam. 

 
 

3.12.8 Informācija par versiju 

Skatiet, atklājiet un atjauniniet lietotnes versiju, kā parādīts 3-46. attēlā. 



 

 

  
 

○1 ○2 

3-46. attēls 

○1  Noklikšķiniet uz «Informācija par versiju» iestatīšanas saskarnē; 

○ 2 Pašreizējā lietotnes versija ir 20.1.33.6. 

3.12.9 Valoda 

Pārslēdziet lietotnes valodu, kā parādīts 3-47. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

3-47. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Valoda» iestatījumu saskarnē; 

○2 Izvēlēties valodu (kā, "简体中文"); 

○ 3 Pabeidziet lietotnes valodas iestatījumu. 



 

 

 

Instrukcija 

 Kad valoda ir iestatīta uz “Auto”, lietotnes valoda ir tāda pati kā instalētās mobilā 

tālruņa sistēmas valoda.

 

3.12.10 Laika maiņa vasarā (min) 

Iestatiet vasaras laiku, kā parādīts 3-48. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

3-48. attēls 

○ 1 Noklikšķiniet uz «Dienas gaisma (min)» iestatīšanas saskarnē; 

○2 Atlasiet laiku ((piemēram, +30), noklikšķiniet uz «Pabeigt»; 

○3  Vasaras laika iestatīšana tika veiksmīgi pabeigta. 

 

3.12.11 Atsauksmes 

Iesniedziet atsauksmes, kā parādīts 3-49. attēlā. 



 

 

○1 ○2 

3-49. attēls 

○ 1 C laizīt "Fe e dbac k" t viņš se t t ing te rf ac e; Noklikšķiniet uz «Atsauksmes» iestatīšanas saskarnē; 

○2 Ievadiet komentāru, noklikšķiniet uz «+», lai pievienotu attēlu, ievadiet e-pasta adresi, tālruņa 

numuru un noklikšķiniet uz «Iesniegt». 

 
 

Instrukcija 

 Atsauksmes var iesniegt, nepievienojot attēlu, tieši ievadiet komentārus, e-pasta 

adresi, mobilā tālruņa numuru, noklikšķiniet uz "Iesniegt".

 

3.12.12 Konta maiņa 

Konta maiņa, kā parādīts 3-50. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

3-50. attēls 

○ 1  Noklikšķiniet uz «Konta pārslēgšana» iestatīšanas saskarnē; 

○ 2  Noklikšķiniet uz «Pievienot vai reģistrēt kontu»; 

○ 3 Ievadiet pārslēdzamo kontu, noklikšķiniet uz «Saglabāt»; vai noklikšķiniet uz «Reģistrēties», 

lai ieietu reģistrācijas saskarnē. Kad reģistrācija ir veiksmīgi pabeigta, atgriezieties pie Konta 

saskarnes pievienošanas vai reģistrēšanas un pievienojiet nesen reģistrēto kontu un 

noklikšķiniet uz "Saglabāt". 

 

3.12.13 Par 



 

 

Par sadaļa satur lietotnes “Lietotāja līgumu” un “Privātuma politiku”, noklikšķiniet, lai 

ievadītu, lai skatītu detalizētu informāciju. 

3.13 Izlogoties 

Izlogoties, kā parādīts 3-51. attēlā. 

○1 ○2 ○3 

3-51. attēls 

○ 1 Izvēlieties «Iziet» bīdāmajā izvēļņu joslā ; 

○2   Noklikšķiniet uz «Gatavs»; 

○ 3 Lietotne veiksmīgi atslēdzas no pašreizējā konta. 

 
Instrukcija 

 Pēc konta atteikšanās, Jūs joprojām varat ievadīt lietotnes slaidu izvēļņu joslu, kā 

parādīts a ttē l ā 3 - 5 1 ○ 3.



 

 

 

4. nodaļa: FAQ 

Q1: Lietotājvārds nepastāv / paroles kļūda / aizmirsu paroli. 

1. Lūdzu, vēlreiz pārbaudiet lietotājvārdu un paroli, jo lietotājvārdu paroles ir reģistrjutīgas. 

2. Vai bijāt aizmirsis paroli, tad noklikšķiniet uz "Aizmirst?" pieteikšanās saskarnē, izpildiet 

norādījumus, lai izgūtu paroli vai pārkonfigurētu paroli. 

 
Q2: Pieteikšanās neizdevās / pieteikšanās noildze 

1. Lūdzu, pārliecinieties, vai viedtālrunis ir pareizi savienots ar tīklu, lai novērstu tīkla 

problēmas. 

2. Atkārtojiet vairākus mēģinājumus, lai novērstu tīkla mirgošanu. 
 

Q3: Pievienojot ierīci, tiek parādīts uzaicinājums "Ierīce ir norobežojusi XXXXX@XX.com ". 

1. Ierīci var pievienot tikai viens konts. 

2. Ja jums jau ir pievienots konts iepriekš, jums jāpiesakās sākotnējā kontā, lai to izdzēstu, jauno 
kontu var pievienot; varat arī noklikšķināt uz "Pieteikties" → "Iestatīšana" → "Atsaistīt 
pieteikšanas" → "Atsaistīt pieteikties" → ievadiet informāciju par lietojumprogrammu → 
noklikšķiniet uz "Iesniegt pieteikumu", pagaidiet, līdz platforma pārskatīs 
un atsaisties. 

 

Q4: Nevar sameklēt videoklipu 

1. Pārbaudiet, vai šajā laikā ir ierakstīta ierīce. Atskaņošana nedarbosies, ja mobilajā tālrunī nav 

ierakstīšanas. 

2. Ja tas tiek ierakstīts normāli, bet atskaņošana joprojām nedarbojas, pārbaudiet, vai vietējā 

atmiņā kabelis ir vaļīgs un vai TF kartē vai cietajā diskā kaut kas nav kārtībā. 

3. Pārbaudiet, vai viedtālruņa laika iestatījums un vasaras laika konfigurācija sakrīt, un 

pārbaudiet, vai ierīces laika un laika joslas iestatījumi ir pareizi. 

 
Q5: Priekšskatījums 

1. Atlasiet ierīces straumes veidu un pārslēdziet "HD" uz "BD" vai "Fluent". 

2. Pārbaudiet ierīces augšpusē esošo joslas platumu un mobilā tālruņa joslas platumu. 

3. Samaziniet mobilo tālruņu priekšskatījumu skaitu. 

4. Pārbaudiet, vai vienā ierīcē vienlaikus ir vairāki mobilie tālruņi vai citi termināļi. 
 

Q6: Ierīce ir tiešsaistē, priekšskatījums tiek automātiski salauzts vai vienmēr tiek atsvaidzināts 

1. Iespējamā ierīces versija ir pārāk zema, ieteicams jaunināt uz jaunāko versiju. 

2. Ja mobilā tālruņa pašreizējais tīkls ir nestabils vai lēns, tas ir ieteicams tīkla videi. 

 
Q7: Nevar priekšskatīt un nevar izdzēst ierīci 

1. Vietējā un mobilajā APP pārbaudiet, vai ierīce ir tiešsaistē. 

2. Pārbaudiet ierīces versiju, vai nav jaunāko priekšlikumu par atjaunināšanu uz jaunāko versiju. 

3. Mēģiniet izmantot dažādus tīkla veidus un pārvadātājus. 

mailto:XXXXX@XX.com


 

 

 

Q8: Uznirstošās paroles ievades loga priekšskatījuma laikā. 

1. Ja iesiešanas laikā konts vai parole nav pareiza, izveidojot savienojumu ar ierīci, tiks parādīts 

konta apstiprinājuma logs un var ievadīt pareizo konta paroli. 

2. Ja parole tiek mainīta otrā galā (vietējā gala, tīmekļa lapas beigas), tiks parādīts 

konta apstiprinājuma lodziņš, un modificēto kontu vai paroli var ievadīt. 


