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Longse kamerų įrašų eksportavimas - išsaugojimas kompiuteryje naudojant  

kompiuterio programą iVMS-320 

Atidarykite iVMS-320 programą.  

Kaip atsisiųsti iVMS-320 programą, kaip įtraukti stebėjimo įrangą ir kaip vykdyti įrašų atkūrimą žiūrėkite 

atskirose trumpose instrukcijose arba pilnoje išsamioje instrukcijoje Instrukcijų puslapyje. 

Pasirinkite Atkūrimas iš įrenginio, pasirinkite norimą kanalą, datą, suraskite norimo eksportuoti įvykio laiką 

pagal laiko juostos parodymus ir jį įsidėmėkite (dėl žiemos ir vasaros laiko ar įrangos netikslaus laiko 

nustatymo, galimas atkūrimo laiko skirtumas). 

1. Paspauskite skliaustų įkoną – Laiko pasirinkimo režimas 

2. Laiko juostoje atsiras geltoni skliaustai. Su pele stumkite kairįjį skliaustą į norimo eksportuoti įrašo pradžios 

laiką. Su pele stumkite dešinįjį skliaustą į norimo eksportuoti įrašo pabaigos laiką.  

3. Paspauskite mygtuką Eksportuoti video 

4. Atsidariusiame lange galite pasirinkti aplanką, kur išsaugoti įrašą. Rekomenduojame palikti siūlomą 

programos aplanką C:\iVMS320\, nes priklausomai nuo teisių nustatymų Windows gali neleisti įrašyti į kitus 

aplankus ir eksportas nevyks, rodys klaidą.  

Rekomenduojame pasirinkti kuo trumpesnę eksportuojamo įrašo trukmę, kadangi eksportas užtrunka ilgai ir 

failo dydis gali gautis didelis. Eksporto metu video medžiaga konvertuojama į Avi arba Mp4 formatą, todėl 

eksportavimas užtrunka panašiai tiek pat laiko, kiek ir norimo išsaugoti įrašo trukmė. Pvz. jei norite 

eksportuoti ir išsaugoti 1 valandos trukmės įrašą, tai procesas gali užtrukti iki 1 valandos. 
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5. Lango viršuje atsiras geltona juosta. Paspaudę nuorodą pereisite į eksportuojamų failų sąrašą.  

 

6. Atidarę eksportuojamų dokumentų sąrašą matysite, ar failo eksportas vyksta sėkmingai. 

 

7. Kai eksportas bus baigtas, matysite būklės lauke Baigtas.  

 

8. Paspaudę Detali informacija mygtuką galėsite iš karto matyti nuorodą į išsaugotą failo aplanką ir jį atidaryti.  
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9. Jei nekeitėte programos diegimo vietos ar eksporto 

aplanko, išsaugotus įrašų failus rasite: C:\iVMS320\Video\ 

aplanke. 

 

 

10. Įrašų peržiūra.  

Įrašai eksportuojami su specifiniu video kodavimu. Ne visi vaizdo leistuvai 

atidaro eksportuotus failus arba kai kurie atidaro su klaidomis, stringa. 

Geriausia naudoti vaizdo leistuvą, kuris yra įdiegiamas kartu su iVMS-320 

programa – HsPlayer. Jį rasite ant Darbalaukio/Desktop. 

 

Taip pat dažniausiai VLC player taip pat atidaro failus gerai.  

 

 

11. Atidarę HsPlayer paspauskite 

Open File, pasirinkite norimą 

rodyti failą. Jis atsiras kairiajame 

Meniu. Nutempkite jį į peržiūros 

langą ir galėsite matyti įrašą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei susiduriate su problemomis eksportuojant įrašus, nesijaudinkite, yra alternatyvių būdų įrašams išsaugoti 

– jungiantis per IP adresą, jungiantis per naršyklę, jungiantis per monitorių naudojant USB atmintinę. 

Skaitykite kitas trumpas instrukcijas arba pilną iVMS-320 instrukciją Instrukcijų puslapyje 
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