Vaizdo įrašų peržiūra per naršyklę
1. Iš pradžių atsisiųskite LONGSE SEARCH TOOL programinę įrangą iš www.pyramid.lt puslapio
atsisiuntimų skilties.

2. Jei iškart sąraše nieko nepasirodo paspauskite mygtuką „refresh“.

3. Norimai pajungti IP kamerai arba įrašymo įrenginiui, reikia patikrinti ar kamera yra tame
pačiame potinklyje kaip ir kompiuteris. Stulpelyje „IP Address“ mus domina priešpaskutinis IP
adreso segmentas: jis turi sutapti su kompiuterio tiklo nustatymuose rasto adreso priešpaskutiniu
segmentu.
4. Atsidarykite pradžios meniu (eng. start menu) ir paieškos laukelyje įvedę "Network and sharing
center“ nuspauskite „enter“ klavišą.

5. Atsidariusiame lange paspauskite ant „Local Area Connection“.

6. Atsidariusiame lange paspauskite „Details“ .

7. Atsidariusiame lange mus domina „IPv4 Address“ eilutė.

8. „SearchTool“ sąraše varnele pažymime kamerą, kurios adresą norite keisti.

9. Dešininėje lango pusėje matome meniu, kuriame po pasirinkimo atsirado jūsų
kameros duomenys.

10. Pabrauktus skaičius pakeiskite skaičiumi rastu 7 žingsnyje.
11. „UserName“ laukelyje įrašykite kameros arba įrašymo įrenginio prisijungimo vardą - žodį
„admin“.
12. „PassWord“ laukelyje įrašykite kameros slaptažodį. Numatytasis kameros slaptažodis yra žodis
„admin“. Įrašymo įrenginio numatytasis slaptažodis yra „12345“.

13. Paspauskite mygtuką „Modify“. Pasirodžiusiame lange paspauskite „Ok“. Palaukite 2-3 minutes
kol kamera arba įrašymo įrenginys automatiškai persikraus.

14. Įjunkite „Internet explorer“.
Svarbu! Su kitomis naršyklėmis kameros meniu gali netinkamai funkcionuoti.
15. „SearchTool“ susiraskite konfiguruojamos kameros arba įrašymo įrenginio IP adresą stulpelyje „IP
Address“.

16. Šį adresą nurašykite į internet explorer nuorodos formatu (pvz.: http://192.168.1.168/ ) ir
paspauskite „enter“ klavišą. Turėtų pasirodyti toks, arba panašus vaizdas:

17.„User Name“ laukelyje įveskite žodį „admin“.
18. Slaptažodžio laukelyje įveskite kameros slaptažodį. Numatytasis slaptažodis yra „admin“.
Įrašymo įrenginio numatytasis slaptažodis yra „12345“.
19. Jei jungiatės pirmą kartą, pamatysite tokį pranešimą:

Jis perspėja apie slaptažodžio pasikeitimą saugumo sumetimas. Norėdami pakeisti
slaptažodį, paspauskite mygtuką „Modify“, jei norite tai padaryti vėliau, spauskite mygtuką
„After 60 Mins“.
20. Jei jungiatės su kamera, taip atrodys puslapis po prisijungimo:

21. Spauskite ant „Playback“ apačioje kairėje paspauskite play mygtuką ir apačioje su pelytės
kairiuoju klavišu traukite juostą į šonus norint peržiūrėti vaizdo įrašą.

22. Jei jungiatės su įrašymo įrenginiu, taip atrodys puslapis po prisijungimo:

23. Spauskite ant „Playback“ apačioje kairėje paspauskite play mygtuką ir apačioje su pelytės
kairiuoju klavišu traukite juostą į šonus norint peržiūrėti vaizdo įrašą.

