
WIFI uzraudzības sistēmas LONGSE savienojums 

1. Izpakojiet kameras, ierakstītāju ar piederumiem (antenas, barošanas avotu, peli), kameru barošanas avotus. 

Preču modeļi, savienojumi var atšķirties no attēlos redzamajiem, attēli ir paredzēti tikai savienojuma 

vizualizācijai.  

 
 

2. Paņemiet ierakstītāja antenas un pieskrūvējiet tās pie dzeltenajiem antenas (SMA) savienotājiem. Virziet 

antenas vertikāli (signāla stiprums ir vislabākais, ja ierakstītāja un kameru antenas ir paralēlas).   

                            
3. Pievienojiet kameras WIFI antenas kameras dzeltenajam (SMA) savienotājam. Pievienojiet kameras barošanas 

avotu WIFI kameras strāvas savienotājam un pievienojiet to kontaktligzdai. 

  
4. Dariet to pašu ar citām kamerām un barošanas avotiem, ja esat iegādājies vairāk nekā 1 

vienību. Ievērojiet, ka ierakstītāja strāvas padeve atšķiras no kameru barošanas avota. 

Kameras avoti parasti ir mazāki, taču, ja rodas šaubas, varat pārbaudīt strāvu, kas norādīta 

uz barošanas avota etiķetes. Kamerām jābūt robežās no 0,5 līdz 1A (vai starp 500mA un 

1000mA), bet ierakstīšanas ierīcei jābūt 2A (2000mA) vai vairāk.  

 

5. Pievienojiet ierakstītāja strāvas padevi savienotājam "POWER" (var būt saukts arī „DC 12V“), pievienojiet tā 

kabeli un pieslēdziet to elektrotīklam.  

 
6. Pēc 1-3 minūtēm jūsu sistēma tiks palaista, automātiski pieslēgs WIFI kameras un sāks darboties! 



Kā izmantot sistēmu?  
7. Ja sistēmu izmantosiet tikai pieslēdzot ar televizoru vai monitoru, pievienojiet televizoru vai monitoru 

ierakstīšanas ierīcei, izmantojot VGA vai HDMI kabeli (nav iekļauts komplektā). Vadībai pievienojiet peli 

(pievienota komplektā ar ierakstīšanas ierīci) USB portam.  

a.  Kad monitors ir ieslēgts, jūs varat 

izmantot sistēmu, izmantojot peli: peles kreisā 

poga izvēlas un ieslēdz, peles labā poga atver 

izvēlni vai iziet no izvēlētā loga.  

b. Lai sāktu, noklikšķiniet ar peles labo 

pogu un redzēsiet pieslēgšanās logu, kurā 

jāievada lietotāja vārds un parole. Rūpnīcas 

dati: 

lietotāja vārds: admin parole: 12345 

Lai ievadītu paroli, ar peles labo pogu 

noklikšķiniet uz paroles lauka, un uz ekrāna tiks atvērta tastatūra. Ar peles palīdzību, ievadiet paroli, 

izmantojot tastatūru un apstipriniet. 

c. Kad jūs veiksmīgi pieslēgsieties, sistēma piedāvās nomainīt paroli. Mēs ļoti iesakām to izdarīt.  

d. Pēc pieslēgšanās, lai kontrolētu sistēmu, ar peles labo pogu noklikšķiniet vēlreiz, un tiks atvērta izvēlne, 

kurā varat atrast un kontrolēt visas funkcijas.  

 

8. Ja vēlaties izmantot sistēmu, savienojot to ar datoru vai tālruni, jums būs nepieciešams:  

a. Savienojiet ierakstīšanas ierīci ar interneta modema maršrutētāju, izmantojot UTP kabeli. Pievienojiet UTP 

kabeļa vienu galu ierakstītāja NET portam, otru galu - modema LAN savienojumam (nekādā gadījumā 

nepieslēdzieties WAN, INTERNET vai TEL savienojumam). Ja jūsu modemam nav LAN savienojuma, 

sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ierīcei vajadzētu automātiski izveidot savienojumu ar 

internetu. 

 

b. Lejupielādējiet programmu iVMS-320 savam datoram vai BitVision tālrunim. Tās varat atrast 

Pyramid.lt/lv/downloads/   

I. Tālruņa lietotnē Bitvision reģistrējieties un pieslēdzieties tai. Sadaļā 

noklikšķiniet uz kameras ikonas augšpusē, pēc tam nospiediet + un pievienojiet 

ierakstītāju, izmantojot SN Add iekļaušanas metodi, ievadiet pieprasītos datus: 

noskenējiet QR kodu no ierakstītāja etiķetes, ievadiet lietotāja vārdu: admin, 

paroli: (rūpnīcas parole ir: 12345) un ierakstītāja etiķetes Captcha drošības 

kodu, nosauciet ierīci un saglabājiet to.  

II. Izveidojiet kontu iVMS-320 datorprogrammā, pieslēdzieties. Izvēlnē Device management  pievienojiet 

ierakstīšanas ierīci, noklikšķinot uz Add. Sadaļā Add P2P devices no ierīces etiķetes ievadiet ierakstīšanas 

ierīces sērijas numuru, lietotāja vārdu: admin, parole (rūpnīcas noklusējums 12345), izvēlieties Protocol P2P 

NVR/XVR, tad laukā Channel Num norādiet ierakstītāja kanālu skaitu, nospiediet Next step, kad ierīce izveido 

savienojumu, nospiediet Save.  

Detalizētākas instrukcijas programmu un aprīkojuma funkciju izmantošanu varat atrast mājas lapā Help.Pyramid.lv 

https://www.pyramid.lt/lv/downloads/
http://help.pyramid.lv/

