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1. Įdiegimas 

1.1 „VMS Lite“ įdiegimas 
Prieš naudodamiesi „VMS Lite“ programa, turite ją įdiegti savo kompiuteryje. Įdiegimo 

procesas: 

1. Pasirinkite „VMS Lite“ įdiegimo failą. 

 
2. Paspauskite „Install“ ir įdiegsite programą. 
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1.2  „VMS Lite“ Išinstaliavimas 
Sekdami šiais nurodymais, galėsite išinstaliuot „VMS Lite“: 

1. Pasirinkite „Uninstall“, kaip parodyta: 

 
2. Du kartus kairiuoju pelės mygtuku paspauskite ant piktogramos ir prasidės išinstaliavimo 

procesas. 
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3. Paspauskite „Continue“, norėdami sėkmingai užbaigti išinstaliavimą. 

Kai sėkmingai išinstaliuoste, paspauskite „Close“. 

 

2. „VMS Lite“ naudojimo ir konfigūracijų 

instrukcija 
Susiraskite „VMS_Lite.app“ savo programose ir du kartus kairiuoju pelės mygtuku paspauskite, 

norėdami ją atidaryti. 
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 Pirma kartą prisijundami, turite susikurti pagrindinio administratoriaus paskyrą. 

 

 Kai sėkmingai sukursite pagrindinį administratorių, programa automatiškai atidarys pagrindinį 

langą. Jums parodys visus įrenginius, esančius interneto tinkle. 

 

Patarimai: 

 Pagrindinis administratorius turi daugiausiai įgaliojimų. 

 Dėl saugumo, pagrindinio administratoriaus slaptažodį pasirinkite pakankamai sudėtingą. 
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2.1 Valdymo funkcijų naudojimo ir nustatymų 

instrukcija 
 Pagrindinis administratorius gali tai panaudoti, norėdamas keisti nustatymus ir valdyti kitus 

vartotojus. Todėl šis skyrius pagrinde bus apie šią dalį. 

2.1.1 Prisijungimas 
Priklausomai nuo leidimo, vartotojai gali būti skirstomi į administratorius ir valdytojus. Skirtingi 

leidimai įtakoja ir skirtingą identiškumą. 

 

Prisijunkite, norėdami patekti į pagrindinį langą: 
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2.1.2 Įrenginio pridėjimas 

Norėdami pridėti įrenginį prie valdymo modulio, paspauskite  piktogramą. Atsidariusiame 

lange antroje lentelėje pamatysite visus įrenginius esančius tam pačiame interneto tinkle. 

 

2.1.2.1 Prietaisų, esančiame tam pačiame interneto 

tinkle, pridėjimas 

Pasirinkite norimą įrenginį ir paspauskite  piktogramą. 
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Atsiradusiame lange galite tiesiog paspausti  piktogramą, jei pas jus nustatytas 

automatinis patvirtinimas. Kitu atveju, įveskite prietaiso vartotojo vardą („user“) bei slaptažodį 

(„password“) ir paspauskite piktogramą. 
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Paspauskite  piktogramą ir pridėsite įrenginį prie sistemos. Pridėti prietaisai bus 

rodomi pirmoje lentelėje.  

 

2.1.2.2 Automatinio patvirtinimo nustatymas 
Norėdami paprasčiau pridėti įrenginius, esančius tame pačiame interneto tinkle, galite nustatyti 

automatinį patvirtinimą. Atsidarykite kameros pridėjimo langą ir paspauskite žaliomis raidėmis 

parašytą sakinį „Set default user and password“. 
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Atsiras vartotojo vardo ir slaptažodžio lentelė. Įveskite visus galimus vartotojo vardų ir 

slaptažodzių kombinacijų variantus. 
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2.1.2.3 Rankinis prietaisų pridėjimas 

 

2.1.2.3.1 Rankinis prietaisų pridėjimas, naudojant IP 

adresą 
Įveskite IP adresą arba domeno vardą, „port“ numerį, vartotojo vardą, slaptažodį ir kanalų 

skaičių, jei tai yra įašymo įrenginys. 

 

2.1.2.3.2 Rankinis prietaisų pridėjimas, naudojant 

serijinį numerį 
Įveskite prietaiso serijinį numerį (SN kodą). 

 

Rankinis prietaisų pridėjimas baigtas. Programa palaiko iki 64 kanalų. 
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2.1.2.4 Prietaisų savybių keitimas 
Prietaisų savybės gali būti keičiamos tiesiogiai prietaisų valdymo lange. Pasirinkite prietaisą, 

kurio savybes norite keisti ir paspauskite . 

 

Atsiras prietaiso savybių langas. 

 

Čia galite keisti prietaiso pavadinimą, prietaiso „port“ numerį, palaikomų kanalų skaičių, 

prisijungimo naudotojo vardą ir prisijungimo slaptažodį. 
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2.1.2.5 Prietaisų pašalinimas 
Pasirinkite prietaisą, kurį norite pašalinti ir paspauskite „delete“. Visa su prietaisu susijusi 

informacija bus taip pat pašalinta. 

 

2.1.3 Įrašymo nustatymai 
Rodo visų prietaisų įrašymo nustatymus ir susijusią informaciją. 
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Kairėje pusėje esančioje juostoje galite pasirinkti, kad rodytų visus prietaisus, tam tikro 

įrenginio kanalus arba vienos kameros įrašymo informaciją. Informacija rodoma aukščiau esančioje 

lentelėje. 

 

Taip pat tam tikrą prietaisą galite susirasti paieškoje, paspaudę  piktogramą. 

2.1.3.1 Įrašymo vietos, srauto tipo ir išsaugojimo laiko 

nustatymai 
Paspauskite rodyklėmis pažymėtose vietose, norėdami keisti išsaugojimo laiko, srauto tipo ir 

įrašymo vietos nustatymus. 
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Kai visus norimus nustatymus atlikote, apačioje atsiras išsaugojimo mygtukas. Galite pasirinkti 

ar norite patvrtinti naujus nustatymus ar atšaukti juos. 

 

2.1.3.2 Įrašymo tipo ir laiko nustatymai  
Pagal poreikį, galima pasirinkti skirtingus įrašymo tipus ir atitinkamą laiką. Galite pasirinkti 

numatytą įrašymo laiką arba galite redaguoti laiko informaciją pagal poreikius. 

 



 
 

18 

 

 

2.1.3.3 Įrašymo laiko konfigūraciją 
Paspauskite „edit“ ir pateksite į įrašymo laiko nustatymų langą. Išskleiskite pažymėtą 

pasirinkimų juostą ir pasirinkite „Add new“. 
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Nustatyti įrašymo laiką galite tempdami pelytę per laiko juostą, paspaudę kairįjį pelės mygtuką, 

arba tiesiog galite apačioje nustatyti laiką. Klaidingai pasirinkę įrašymo laiką, galite ištrinti 

tempdami pelytę per laiko juostą, paspaudę dešinį pelės mygtuką. Paspauskite „Ok“, norėdami 

patvirtinti pakeitimus. 

 

2.1.3.4 Įrašymo nustatymų modelis 
Kai norite pakeisti kelių prietaisų įrašymo nustatymus, galite tiesiog atlikti nustatymus pirmo 

prietaiso ir juos pritaikyti kitiems prietaisams. 

 

Žingsniai: 

1. Redaguoti modelį. 

2. Pasirinkite norimus prietaisus. 

3. Patvirtinkite. 
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2.1.4 Vartotojų valdymas 
Galite pridėti, ištrinti ir redaguoti vartotojus. 

 

2.1.4.1 Redaguoti vartotojo informaciją 

Paspauskite  piktogramą ir atsiras vartotojo pridėjimo langas. 
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Pasirinkimas Funkcija 

„User type“ Vartotojų tipai skirstomi į administratorius ir 
valdytojus. Skirtingi tipai turi skirtingus leidimus. 

„User name“ Vartotojo vardo nustatymas. 

„Password“ Vartotojo slaptažodžio nustatymas. 

„Password (repeat)“ Vartotojo slaptažodžio patvirtinimas. 

„User acces“ Vartotojo leidimai 

 Vartotojo priėjimas prie kamerų. 

 

Nustatykite vartotojo tipą, vartotojo vardą, slaptažodį, pavirtinkite slaptažodį ir nustatykite 

susijusių leidimų informaciją. Paspauskite „save“ ir pridėsite vartotoją. 

Įvadas: 

Pagrindinis administratorius turi didžiausią leidimą ir jis gali būti vienintelis ir sukurtas tik, kai 

programa pirmą kartą paleidžiama. Pagrindinis administratorius gali pridėti kitus administratorius 

ir valdytojus. Administratoriai gali pridėti tik valdytojus.  

2.1.4.2 Vartotojo informacijos redagavimas 
Informacijos, susijusios su vartotoju, redagavimas. Galite valdyti esamą vartotoją ir vartotojus 

su žemesniais leidimais. Pasirinkite norimą vartotoją ir paspauskite „Edit user“ mygtuką. 
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Galite redaguoti vartotoją iššokusiame lange. Informaciją, esančią raudoname ir mėlyname 

lange galima redaguoti, kai  redaguojamas vartotojas turi žemesnį leidimą. 

 

2.1.4.3 Vartotojo pašalinimas 

Kai pasirenkate vartotoją, kuris šiuo metu nėra prisijungęs, paspauskite . Pasirodys 

pašalinimo langas, paspauskite „confirm delete user“ ir pašalinsite vartotoją. 
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Paaiškinimas: 

Matysite tik tuos vartotojus, kurie turi žemesnius leidimus ir tik juos galėsite pašalinti. 

2.1.5 Sistemos parametrų nustatymai 
Į sistemos parametrus įeina kelios pagrindinės prisijungimo informacijos konfigūracijos, 

sistemos kalbos pasirinkimas, įrašų talpinimo vietos pasirinkimas, priežiūros valdymas ir 

informacijos importas ir eksportas. 

 

2.1.5.1 Pagrindiniu parametrų nustatymai  
Pagrindiniai nustatymai apibraukti raudonai. 
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1. Prisijungimo nustatymai: prisijungimo nustatymų modulis ir prisijungimo lango nustatymai 

atitinka. Vartotojai gali nustatyti pagal savo poreikius automatinį slaptažodžio išsaugojimą ir 

automatinį prisijungimą, norėdami palengvinti prisijungimą arba užtikrinti sistemos saugumą. 

2. Kalbos nustatymai: kalbos nustatymai palaiko daugiakalbį jungiklį. Pakeitus kalbą, reikia 

perkrauti programą. 

 
3. Įrašymo nustatymai: čia galima nustatyti nuotraukų, momentinių vaizdo įrašų ir nuolatinio 

įrašymo talpinimo vietas. 

4. Valdymo nustatymai: automatinis srauto  perjungimas perjungi į pirmą srautą, kai žiūrima per 

visą ekraną. 

 

2.1.5.2 Priežiūros parametrų nustatymai  
Tvarkymo parametrus sudaro VMS Lite_Server priežiūra ir informacijos importas bei eksportas. 

 

2.1.5.2.1 Priežiūtos nustatymai 
VMS Lite_Server programos kontrolė. 
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„VMS Lite“ serveris gali būti kontroliuojamas. Tik kai vyksta įrašymas, programos būsena yra 

gera.  

2.1.5.2.2 Kliento konfigūracijų importas ir eksportas 
Svarbiausi kliento nustatymai yra eksportuojami, kliento patogumui. Eksportuoti nustatymai 

išsaugojami .SQL formatu. Importuoti nustatymai yra sukonfiguruojami relevant.sql formatu. 

Importavimo žingsniai: 

1. Paspauskite  piktogramą. 

2. Pasirinkite „Yes“. 

 
3. Pasirinkite konfigūracijos failą, iššokusiame lange. 

4. Kai konfigūracija įvyks, perkraukite programą. 

2.1.6 Vaizdo nustatymai 
Vaizdo nustatymų paskirtis yra tokia, kad galite iš anksto nustatyti turinio išdėstymą ir stebėti 

reikiamus vaizdus, greitai pakeisti vaizdo sritį. Tai išsisaugos tolimesniam programos naudojimui. 
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2.1.6.1 Vaizdo redagavimas 

2.1.6.1.1 Naujas vaizdas 

Paspauskite  piktogramą ir pasirinkite norimą vaizdų išdėstymą. 

 

2.1.6.1.2 Vaizdo turinio redagavimas 
Yra keturi vaizdo turinio tipai: kamera, atvaizdas, HTML puslapis ir vaizdo karuselė. 
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Pasirinkite vaizdą, kurį norite redaguoti. 

 

1. Pasirinkite norimą vaizdo langą, kuriame pridėsite kamerą, tada pasirinkite kamerą ir 

nutempkite ją į tą langą. 

 
2. Pasirinkite norimą vaizdo langą, kuriame pridėsite tesktą. 

a) Paspauskite „Other“ mygtuką. 

b) Pasirinkite HTML puslapį. 

c) Nutempkite į reikalingą vaizdo langą. 

d) Patvirtinkite internetinį adresą. 
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3. Pasirinkite norimą vaizdo langą, kuriame pridėsite atvaizdą. 

a) Pasirinkite „Image“. 

b) Nutempkite i reikalingą vaizdo langą. 

c) Pasrinkite atvaizdą. 

 
4. Pasirinkite norimą vaizdo langą, kuriame pridėsite karuselę. 

a) Pasirinkite „Carousel“. 

b) Nutempkite į reikalingą vaizdo langą. 

c) Pasirinkite norimus prietaisus. 

d) Pasirinkite norimą laiką, kurį rodys vienas prietaisas. 



 
 

29 

 

e) Pasirinkite srauto tipą. 

 

2.1.6.1.3 Vaizdo pavadinimo nustatymas 
Du kartus kariuoju pelės mygtuku paspauskite ant vaizdo pavadinimo ir galėsite jį pakeisti. 

 

2.1.6.1.4 Vaizdo pašalinimas 
Ant norimo vaizdo paspauskite dešiniu pelės mygtuku ir pasirinkite „Delete View“. 
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2.1.6.1.5 Vaizdo karuselės nustatymas 
1. Pasirinkite „Enable Carousel“ 

2. Nustatykite laiką, kurį rodys viena kamera. 

3. Nustatykite vaizdo srautą. 

 
 

2.1.6.1.6 Pakeitimų išsaugojimas 
Apačioje nepamirškite paspausti „Save“ mygtuko, kad išsaugotumėte pakeitimus. 
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2.2 Valdymo funkcijos ir aprašymai 
Kai baigsite tvarkyti programos nustatymus, galite naudoti „VMS Lite“ tiesioginę peržiūrą, 

vaizdo įrašų peržiūrą, elektroninį žemėlapį ir kitas funkicjas. 

2.2.1 Tiesioginė vaizdo peržiūra 
Tiesioginės peržiūros langas. 
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2.2.1.1 Tiesioginės vaizdo peržiūros ypatybės 

 

1. Karuselės stebėjimas. 

2. Vaizdo dydis: 

a) „Routine“: vaizdas rodomas realiu dydžiu. 

b) „Stretch“: vaizdas rodomas per visą langą. 

c) „1 times“: vaizdas nėra priartintas. 

d) „2 times“: vaizdas priartintas 2 kartus. 

e) „3 times“: vaizdas priartintas 3 kartus. 

3. „View“: pasirinkite norimą vaizdo išdėstymą. 

4. „Snapshot“: galite padaryti vaizdo nuotrauką. 

5. Galite uždaryti rodomos kameros vaizdą. 

6. PTZ kontrolė (tinkama tik prietaisams, palaikantiems šią funkciją). 

7. „Full Screen“: viso ekrano vaizdas. 
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2.2.1.2 Vaizdo keitimas 
Jei esate susikūrę kelis kamerų peržiūros vaizdus, galite greitai perjungti ir stebėti norimą. 

 

2.2.1.3 Kameros, kurią norima stebėti, pasirinkimas 
Pasirinkite kamerą ir tempkite ją į norimą peržiūros langą. 
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2.2.1.4 PTZ kontrolė 
a) Pasirinkite norimą langą. 

b) Viršuje pasirinkite PTZ kontrolę ir galėsite valdyti kamerą. 

 
1. Krypties kontrolė, palaiko sukimąsi į 8 kryptis. 

2. Priartinimo funkcija. 

3. Atitolinimo funkcija. 

4. Vaizdo fokusavimas. 

5. Artimo vaizdo fokusavimas. 

6. Daifragmos uždarymas. 

7. Diafragmos atidarymas. 

8. Sukimosi greitis. 

2.2.1.5 Vaizdo lango funkcijos 
a) Sustabdyti/paleisti rodomą vaizdą. 

b) Padaryti nuotrauką. 

c) Vietinis įrašymas. 

d) Kalbėti. 

e) Garsas. 

f) Srauto keitimas. 

g) „Fish eye“. 

h) Skaitmeninis priartinimas. 
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2.2.1.6 Karuselės peržiūra 
Paspauskite mygtuką, norėdami įjungti/išjungti karuselės funkciją. 

 

2.2.1.7 Pilno ekrano vaizdas 
Paspauskite mygtuką ir galėsite stebėti vaizdą pilname ekrane, norėdami išeiti iš pilno ekrano 

rėžimo, paspauskite dešiniu pelės mygtuku ir pasirinkite „Qiut FullScreen“.  
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2.2.2 Vaizdo įrašų peržiūra 
Vaizdo įrašų peržiūra yra skirstoma į vidino įrašo peržiūra ir išorino įrašo peržiūrą. 

Vidinio įrašo peržiūra naudojama tada, kai įrašas daromas kompiuteryje, išorinio įrašo peržiūra 

naudojama, kai įrašas daromas įrašymo įrenginyje ar atminties kortelėje. 

2.2.2.1 Vaizdo įrašo peržiūros ypatybės 
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1. Vaizdo dydis: 

a) „Routine“: vaizdas rodomas realiu dydžiu. 

b) „Stretch“: vaizdas rodomas per visą langą. 

c) „1 times“: vaizdas nėra padidintas. 

d) „2 times“: vaizdas padidintas 2 kartus. 

e) „3 times“: vaizdas padidintas 3 kartus. 

2. „Snapshot“: galite padaryti vaizdo nuotrauką. 

3. Eksportas: 

a) Galite pasirinkti vaizdo įrašo periodą, kurį norite išsaugoti kompiuteryje. 

b) Galite pasirinkti vaizdo įrašą iš jau sukurtų vaizdo įrašo failų. 

4. „Device“: pasirinkite prietaisą, kurio įrašą norite stebėti. 

5. „Full screen“: vaizdas rodomas pilname ekrane. 

2.2.2.2 Vidinio įrašo peržiūra 

2.2.2.2.1 Peržiūros vaizdo keitimas 
Greitas norimų prietaisų peržiūros keitimas. 
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2.2.2.2.2 Prietaiso pasirinkimas 
Pasirinkite kamerą, kurios įrašą norite peržiūrėti. 

 

2.2.2.2.3 Vaizdo įrašo paieška 
Įeikite į vaizdo įrašo peržiūros langą, programa automatiškai suras visą esamą įrašą ir parodys jį 

laiko juostoje. 

Laiko juostų tipai: 

1. Šioje juostoje rodo pasirinkto prietaiso vaizdo įrašą. 

2. Šioje juostoje rodo visų prietaisų vaizdo įrašą. 
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2.2.2.2.4 Vaizdo įrašo paleidimas 

2.2.2.2.4.1 Sinchroninis vaizdo įrašo paleidimas 

Vienu metu galite peržiūrėti kelių prietaisų vaizdo įrašus. 

 

Sinchroninio  vaizdo įrašo peržiūros funkcijos. 

 

1. Vaizdo įrašo plotas: galite pasirinkti norimą laiko periodą. 

 
2. Greitesnis norimo laiko periodo pasirinkimo būdas, tiesiog pasirinkite pradžios ir pabaigos laiką. 

3. Peržiūros greičio pasirinkimas. 

4. Greita įrašo paieška. 

5. Pradėti/sustabdyti pežiūrą. 

6. Vieno kadro peržiūra. 

7. Grįžti į vaizdo įrašo pradžią. 

8. Grįžti atgal per 10 vaizdo įrašo atkarpų. 

9. Pereiti į priekį per 10 vaizdo įrašų atkarpų. 

10. Pereiti į vaizdo įrašo pabaigą. 

11. Laiko juostos diapazonas. 
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2.2.2.2.4.2 Nepriklausomas vaizdo įrašo paleidimas 

12. Jei Jums reikia peržiūrėti tik vieno kanalo vaizdo įrašą, galite naudoti atskirą vaizdo įrašo 

peržiūrą. Nepriklausomos vaizdo peržiūros langas nebus valdomas sinchronizuota vaizdo peržiūros 

valdymo juosta. Jis bus valdomas juosta, esančia tame lange. 

13. Norėdami įjungti nepriklausomą vaizdo įrašo paleidimą, paspauskite mygtuką, esantį lango 

apatiniame dešiniajame kampe. 

 

2.2.2.2.4.3 Vaizdo peržiūros periodo pasirinkimas 

Galite nustatyti norimą vaizdo peržiūros periodą. 
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2.2.2.3 Vaizdo įrašo perkėlimas 
Galite perkelti norimą vaizdo įrašą. Galite perkelti tuo metu visus rodomus įrašus. 

Funkcijos naudojimas: 

1. Pasirinkite norimą laiko periodą. 

 
2. Pasirinkite kanalus, kurių vaizdo įrašus norite perkelti. 
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3. Paspauskite perkėlimo mygtuką. 

 
4. Pasirinkite pavadinimą ir vietą, kur vaizdo įrašą perkelsite. 
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5. Kai perkėlimas baigsis, valdymo funkcijose, pasirinkę „Eksport list“, galite peržiūrėti informaciją. 

 
Paspauskite „Finish“ mygtuką, norėdami greitai atsidaryti aplanką, kuriame yra perkeltas vaizdo 

įrašas. 

1. Paspauskite „finish“ ir mygtukas persivadins į „details“. 

2. Paspauskite „details“ ir atsiras naujas langas. 

 
3. Paspauskite žalią užrašą ir atsidarys reikiamas aplankas. 
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2.2.2.4 Išorinio įrašo peržiūra 
Pagrindiniame meniu pasirinkite „Remote Playback“ ir pateksite į išorinio vaizdo įrašo peržiūrą. 

 

1. Pasirinkite kanalą, kurio vaizdo įrašą norite peržiūrėti, ir nutempkite jį į norimą langą. 

2. Pasirinkite norimą dieną. 

3. Pasirinkite įrašo tipą. 

4. Vaizdo įrašo paieška. 

5. Vaizdo įrašo peržiūros langas. 

6. Laiko juosta. 

7. Sinchroniška vaizdo įrašų peržiūra. 

8. Vaizdo peržiūros greičio kontrolė. 

9. Vaizdo peržiūros kontrolė. 

10. Peržiūros ekrano kontrolė. 
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2.2.2.4.1 Kameros, kurios vaizdo įrašą norima peržiūrėti, 

pasirinkimas 
Pasirinkite kamerą, kurios vaizdo įrašą norite peržiūrėti. 

 

2.2.2.4.2 Vaizdo įrašo paieška 
Kai pasirenkate kamerą, programa automatiškai suranda pasirinktos dienos įrašą ir jį parodo 

laiko juostoje. 
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2.2.2.4.3 Vaizdo įrašo peržiūra 
Paspauskite „Play“ mygtuką, norėdami paleisti pasirinktų kanalų vaizdo įrašą. 

 

Vaizdo peržiūros kontrolės mygtukų fukcijos: 

 

1. Sinchronizacijos kontrolė: pasirinkę šią funkciją, vaizdo peržiūros kontrolės mygtukai iškart 

valdys visus rodomus kanalus. 

2. Peržiūros greitis: galite pasirinkti vaizdo peržiūros greitį. 

3. Vaizdo peržiūros kontrolė: vaizdo įrašo paleidimas, sustabdymas, išjungimas, vieno kadro 

peržiūra, pereiti į vaizdo įrašo pradžią, grįžti į vaizdo įrašo atkarpos pradžią, pereiti į kitą vaizdo 

įrašo atkarpą, pereiti į vaizdo įrašo pabaigą. 

4. Peržiūros lango nustatymai: peržiūrėti tik vieną langą, peržiūrėti 4 langus, peržiūrėti 16 langų. 

5. Laiko juosta: rodo įrašo laiką. Jei pasirinkote 16 langų peržiūrą, laiko juostoje pelytes ratuku 

paeikite žemyn ir pamatysite kitų kamerų juostas. 
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2.2.2.5 Vaizdo įrašo perkėlimas 

 

1. Pasirinkite norimą kanalą. 

2. Paspauskite „File List“. 

3. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą. 

4. Paspauskite vaizdo juostos piktogramą. 

2.2.3.1 Elektroninis žemėlapis 

Paspauskite  piktogramą, norėdami patekti į žemėlapio langą. 
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Žemėlapio redagavimo mygtukų funkcijos: 

1. Ištrinti elektroninį žemėlapį. 

2. Ištrinti elektroniniame žemėlapyje susikertančius elementus. 

3. Pridėti elementus, įskaitant kameras ir kitą įrangą. 

4. Galimi elementai. 

2.2.3.1.1 Elektroninio žemėlapio redagavimas 

Paspaudę  piktogramą, pasirinkite “Customized map“. Atsiras langas, kuriame 

įrašykite žemėlapio pavadinimą ir pasirinkite vaizdą, paspauskite „ok“. 

 

2.2.3.1.2 Kamerų pridėjimas 
Norėdami pridėti kamerą, paspauskite „Video“ ir norimą kamerą nutempkite į reikiamą 

žemėlapio vietą. Kai pridėsite kameras, paspauskite „Save“. Žemėlapio mastelį galite keisti 

sukdami pelės ratuką. 
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2.2.3.1.3 Kitų elementų pridėjimas 
Paspauskite „Other“, tada pasirinkite „Hot region“ ir nutempkite jį į norimą žemėlapio vietą. 

Paspauskite „Save“ mygtuką. 

 

Jei norite redaguoti kitus elementus, galite tai padaryti tiesiogiai žemėlapyje. 

2.2.3.2 Elektroninio žemėlapio peržiūra 

Paspaudę  piktogramą, pateksite į elektroninio žemėlapio peržiūros langą. 
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Du kartus paspaudę ant kameros piktogramos, esančios žemėlapyje, pamatysite rodomą 

kameros tiesioginį vaizdą. 

 

2.2.4 Perkeltų įrašų sąrašas 
Peržiūrėkite visus perkeltus vaizdo įrašus. 

 

Paspauskite „finish“ ir atsidarys „detailed information“ langas. Paspauskite ant įrašo vietos 

informacijos, parašytos žaliomis raidėmis ir pateksite į aplanką, kuriame yra vaizdo įrašas. 
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52 

 

3. Atsijungimas 

 

1. Išeiti iš sistemos. 

2. Atsijungti iš sistemos. 


