
WIFI stebėjimo sistemos LONGSE pajungimas 

1. Išpakuokite kameras, įrašymo įrenginį su jo priedais (antenos, maitinimo šaltinis, pelė), kamerų maitinimo 

šaltinius. Prekių modeliai, jungtys gali šiek tiek skirtis nuo pateiktų paveikslėliuose, vaizdai yra tik pajungimo 

vizualizacijai.   

 
 

2. Paimkite įrašymo įrenginio antenas ir prisukite jas prie geltonų antenos (SMA) jungčių. Nukreipkite antenas 

vertikaliai (signalo stiprumas yra geriausias, kai įrašymo įrenginio ir kamerų antenos yra lygiagrečiai).  

                            
3. Prisukite kamerų WIFI antenas prie kameros geltonos (SMA) jungties. Prijunkite kameros maitinimo šaltinį prie 

WIFI kameros maitinimo jungties ir įjunkite į elektros tinklą. 

  
4. Tą patį atlikite su kitomis kameromis ir maitinimo šaltiniais, jei jų įsigijote 

daugiau nei 1 vnt. Atkreipkite dėmesį, kad įrašymo įrenginio maitinimo šaltinis 

skiriasi nuo kamerų maitinimo šaltinių. Kamerų šaltiniai paprastai yra mažesni, 

tačiau jei kyla abejonių galima pasitikrinti pagal maitinimo šaltinio etiketėje 

pateiktą galingumą. Kamerų turi būti tarp 0,5 ir 1A (arba tarp 500mA ir 

1000mA), o įrašymo įrenginio turi būti 2A (2000mA) arba daugiau.  

5. Prijunkite įrašymo įrenginio maitinimo šaltinį prie jungties „POWER“ (arba gali būti pavadinta „DC 12V“), 

prijunkite jo kabelį ir įjunkite į elektros tinklą.  

 
6. Per 1-3 minutes jūsų sistema užsikraus, automatiškai prisijungs WIFI kameras ir jau veikia!  



Kaip naudotis sistema?  
7. Jei sistemą naudosite tik prijungę prie televizoriaus ar monitoriaus, tuomet VGA arba HDMI kabeliu 

(komplekte jų nėra) prijunkite televizorių ar monitorių prie įrašymo įrenginio. Valdymui prie įrenginio priekyje 

esančios USB jungties prijunkite pelę (yra įrašymo įrenginio komplektacijoje).  

 

a. Įjungę monitorių galėsite naudoti 

sistemą valdydami pele: kairysis pelės 

mygtukas pasirenka ir įjungia, dešinysis – 

atidaro meniu arba išeina iš pasirinkto lango.  

b. Norėdami pradėti, paspauskite dešinįjį 

pelės mygtuką, išvysite prisijungimo langą, 

kuriame reikia įvesti prisijungimo vardą ir 

slaptažodį. Gamykliniai duomenys: 

prisijungimo vardas: admin  slaptažodis: 12345 

Norėdami įvesti slaptažodį, kairiuoju pelės mygtuku paspauskite slaptažodžio laukelyje ir atsidarys 

klaviatūra ekrane. Pelės pagalba surinkite slaptažodį naudodami šią klaviatūrą ir patvirtinkite.  

c. Kai sėkmingai prisijungsite sistema siūlys pakeisti slaptažodį. Primygtinai rekomenduojame tai padaryti.  

d. Po prisijungimo norėdami valdyti sistemą vėl spauskite dešinį pelės mygtuką ir atsidarys Meniu, kuriame 

galėsite surasti ir valdyti visas funkcijas.  

 

8. Jei norėsite sistemą naudoti prisijungę kompiuteriu ar telefonu, jums reikės:  

a. UTP kabeliu prijungti įrašymo įrenginį prie jūsų interneto modemo-maršrutizatoriaus. Vieną UTP kabelio galą 

junkite į įrašymo įrenginio NET jungtį, kitą galą junkite prie modemo LAN jungties (jokiu būdu nejunkite prie 

WAN, INTERNET ar TEL jungties). Įrenginys turi automatiškai prisijungti prie interneto. Jei jūsų modemas 

neturi LAN jungties, kreipkitės į savo interneto tiekėją. 

 

b. Atsisiųskite Programą kompiuteriui iVMS-320 ar telefonui BitVision. Jas rasite tinklalapyje Pagalba.Pyramid.lt 

skiltyje Programos kompiuteriams ir telefonams.  

I. Bitvision programėlėje telefonui susikurkite paskyrą, prisijunkite prie jos. 

Skiltyje Įrenginių valdymas pridėkite savo įrašymo įrenginį naudodami SN 

prisijungimas įtraukimo metodą, įveskite prašomus duomenis – skanuokite 

QR kodą nuo įrašymo įrenginio etiketės, įveskite prisijungimo vardą: admin, 

slaptažodį: (gamyklinis yra: 12345) ir Captcha saugumo kodą iš įrašymo 

įrenginio etiketės, pavadinkite ir išsaugokite įrenginį.  

II. iVMS-320 programoje sukurkite paskyrą, prisijunkite, eikite Settings – pasirinkite lietuvių kalbą. Uždarykite ir 

dar kartą paleiskite programą, kad persijungtų lietuvių kalba. Tuomet meniu pukte Įrenginių valdymas 

pridėkite savo įrašymo įrenginį spausdami Pridėti. Skiltyje Pridėti P2P įrenginius įveskite įrašymo įrenginio 

serijos numerį iš įrenginio etiketės, prisijungimo vardą: admin, slaptažodį (gamyklinis 12345), kanalų skaičių ir 

pasirinkę Protokolą P2P NVR/XVR spauskite Kitas žingsnis, kai įrenginys prisijungs, spauskite Išsaugoti.  

Detalesnes instrukcijas, kaip naudotis programomis ir įrangos funkcijomis, rasite Pagalba.Pyramid.lt 

https://pagalba.pyramid.lt/
https://pagalba.pyramid.lt/

