
 

 

 

 

 

WiFi komplekto 

Vartotojo vadovas 

  



 

SAUGUMO REIKALAVIMAI 

 

 

Pastabos:  

 Nedėkite ir neįrenginėkite įrangos tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ar prie kitų šilumos šaltinių. 

 Neįrenginėkite įrangos drėgnoje vietoje ar dulkėtoje, 

suodinoje aplinkoje.  

 Įrangą statykite horizontalioje pozicijoje, stabilioje 

vietoje. Venkite įrangos kritimo.  

 Venkite skysčių lašėjimo ant įrangos. Pasirūpinkite, 

kad skysčio talpyklos šalia įrenginio būtų sandarios.  

 Įrangą naudokite gerai vėdinamose patalpose, 

neuždenkite vėdinimo angų.  

 Naudokite tik atitinkamos įtampos maitinimo šaltinius. 

 Neardykite įrenginio savarankiškai. 

 Transportuokite, naudokite ir laikykite įrangą tik jai 

tinkamoje temperatūroje ir aplinkos drėgmėje. 

 

 

Įspėjimai: 

 Naudokite tik patvirtintas baterijas, kad išvengtumėte 

gaisro ar sprogimo pavojaus. 

 Keisdami baterijas naudokite jas tik to pačio tipo. 

 Naudokite tik rekomenduojamus maitinimo kabelius ir 

tik atitinkamomis sąlygomis.  

 

  



 

 

1. Įrenginio jungtys 

 

 

Pavadinimas Funkcija 

LAN 
Lizdai prijungti 

kameroms 

WAN 
Interneto įvesties 

jungtis 

VGA ir HDMI 
Vaizdo išvestys į 

ekraną ar monitorių 

Power input port Įrenginio maitinimas 

Antenna interface 
Jungtys, prijungti 
išorines antenas 

USB 2.0 
Prijungti valdymo 

pelę ar USB laikmeną 
 

  



 

2. Belaidžio įrašymo įrenginio greitasis įdiegimas 

Šis komplektas pasižymi lengva konfigūracija ir 

nereikalauja nei jokių tiesioginių laidinių sujungimų su 

kameromis. Tiesiog sujunkite ir viskas. 

Belaidė sistema naudoja automatinį slaptažodžių 

mechanizmą norint užtikrinti,kad vaizdas nebūtų stebimas 

kitų naudojant įprastinius slaptažodžius. (Sistemos kodai 

yra suporuoti; Jeigu ESSID ir slaptažodžiai buvo pakeisti, 

turite suporuoti kodus pirmiau) 

1. Paruošimas 

Įdėkite kietąjį diską (HDD). Pasirūpinkite, kad visi matinimo 

laidai yra ištraukti prieš atlikdami šią procedūrą, kadangi tai 

gali pažeisti HDD. Reikalingi instrumentai : kryžminis 

atsuktuvas. 

 

1. Atsukite 4 

pažymėtus varžtus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Pažymėtose 

vietose, iš apačios  

prisukite HDD 4 

varžteliais ( varžteliai  

turi būti komplekte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sujunkite 

laidais kietąjį diską su 

montažine plokšte, tam 

skirtais jungimais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Atgal 

uždėkite dangtelį ir 

pritvirtinkite 

varžteliais. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Antenų montavimas. 

Įrašymo įrenginiui esant centre, antenos turėtų būti 

vertikaliai, kad galėtų siųsti signalą aplink save visomis 

kryptimis. Visos antenos idealiausiu atveju turėtų būti tame 

pačiame aukštyje. 

 

 



 

 

 

 

 

Rekomenduojamas montavimas : iki 100m atstumu jei nėra 

jokios kliūties tarp kameros ir įrašymo įrenginio, iki 30m jei 

yra 2 sienos. 

 

 

 

 



 

3.  Įsitikinkite, kad viskas veikia. 

Prijunkite įrašymo įrenginį prie monitoriaus ar televizoriaus, 

bei įsitikinkite jog visos kameros ir įrašymo įrenginys yra 

sujungti su tinkamu maitinimo šaltiniu, kadangi tai gali 

sugadinti prietaisą. Turėtumėte matyti vaizdą be jokių 

papildomų nustatymų keitimų. 

 

3. Prisijungimas prie sistemos 

Įjunkite įrašymo įrenginį, antru pelės klavišu paspaudę ant 

ekrano įveskite prisijungimo duomenis: Vardas – „admin“, 

slaptažodis – „12345“ 

 

 

 



 

4. Meniu apžvalga 

Po prisijungimo eikite į peržiūros sąsają.ą 

1. Paspauskite antrą pelės mygtuką ir 

pamatysite tokį stulpelį(Nuorodų 

meniu):  

Kairiu klvaišu paspaudę ant 

[Playback] nueisite į vaizdo įrašo 

peržiūrėjimo sąsają. 

Paspaudę [Main menu] nuves Jus į 

pagrindinį meniu. 

Paspaudę [Record set] galėsite 

nustatyti vaizdo įrašymą. 

 

2. Išėjimui/grįžimui atgal spauskite 

antrą pelės mygtuką.  

 

Apie nuorodų meniu 

Spauskite antrą pelės klavišą norėdami iškviesti nuorodų 

meniu, jį sudaro trys dalys: 

Peržiūrėjimo dalis : Leidžia pasirinkti matomų kamerų 

skaičių ar matyti vaizdą pakaitom keičiant kamerų vaizdą. 

Nuorodų meniu dalis : Sudaro vaizdo įrašymo nustatymai, 

vaizdo koregavimas ir nuotoliniai įrenginiai, kuriuos pasiekti 

galite tiesiai paspaudę ant 

nuorodos. 

Pagrindinis meniu : Čia galite 

pasiekti visus nustatymus 

 

 

 



 

5. Vaizdo įrašymo nustatymai 

1. Suformatuokite kietąjį diską. Įsitikinkite kad jis 

pasiekiamas ir dirba kaip turėtų. Tai padaryti galite per 

„Record set“ > „HDD Manage“ 

 
2.  Eikite į „Record set“ sasąją, kad nustatytumėte 

įrašymą (Pagal nutylėjimą visi kanalai padaryti, kad 

įrašinėtų visą parą, visomis dienomis) Nustatymus 

keisti galite eidami į „Record Set“ arba per pagrindinį 

meniu, paspaudę „Storage“ 

 
 

 

 



 

3. Judesio detekcijai nustatyti uždėkite varnelę ant 

„Motion“ ir spauskite ant tam skirtų valandų langelių, 

kuriomis norite jog filmuotų nuo judesio. Jeigu įprasto 

filmavimo ir filmavimo nuo judesio laikai persikloja 

viename laike, tuomet vaizdas bus įrašytas tik nuo 

judesio. 

 

  



 

6. Įrašyto vaizdo peržiūra 

Spauskite „Playback“ atidarę nuorodų meniu arba per 

pagrindinį meniu. Atidarytame lange pasirinkite norimus 

matyt kanalų įrašus ir ieškokite įrašų. 

 

Priminimas: norint išsaugoti saugumą po instaliacijos 

nuimkite „SSID broadcast“, tą padarysite eidami „Camera“ 

> „Wifi“ 

 



 

7. Tiesioginis stebėjimas 

1) Vienu metu galite matyti vieną ar kelis ekranus, tai 

pakeisti galite per nuorodų meniu pasirinkę ekranų 

skaičių 

 

2) Komplektas yra jau sukonfigūruotas taip, kad Jums 

nereiktų nieko keisti. Jeigu nematote vaizdo arba 

ESSID ar slaptažodžiai buvo pakeisti, pirma 

suporuokite kodus. 

 
1) Prijunkite kamerą kabeliu į LAN tinklą įrašymo įr. 

gale. 

2) Ištrinkite visus prietaisus. 

3) Spauskite „Search“. 

4) Pažymėkite varnele kameras, kurias pridėsite. 

5) Spauskite „Code“. 

6) Spauskite „Confirm“. 



 

8. Prisijungimas per naršyklę 

1. Prijunkite kabeliu kompiuterį prie NVR‘o 

LAN jungtį. 

2. Įsitikinkite, kad kompiuteris ir NVR‘as 

yra tame pačiame potinklyje. Jei jie 

skiriasi, tuomet nustatykite tokį patį 

potinklį, tačiau skirtingą IP adresą, 

pavyzdžiui „172.20.18.79“ (Paprastai 

NVR‘o IP adresas yra 172.20.18.78)  

3. Atidarykite IE („Internet Explorer“) ir 

įgalinkite visus „ActiveX“ ir papildinius 

„Select Tools“ > „Internet Options“ > 

„Safety“ > „Customized“ 

4. Atsidaryti NVR‘o prisijungimo langą 

galite su paieškos programa „IPCSearch“ 

arba tiesiog į naršyklę įveskite NVR‘o IP 

adresą.                           (Priminimas: 

Pirmą kartą jungiantis Jūsų prašys atsisiųst „OCX plugin“ papildinį, 

kurį reikės įdiegti) 

 
5. Prisijungimo lange įveskite slaptažodį ir prisijungimo vardą (Pagal 

pagrindinius nustatymus vardas yra „admin“, slaptažodis – „12345“) 

 



 

6. Norint pamatyti tiesioginį kamerų vaizdą spauskite trikampio ženklą 

prie kameros 

 

9. Prisijungimas prie kameros per naršyklę 

1. Prijunkite kabeliu kamerą prie 

kompiuterio LAN jungtį. 

2. Įsitikinkite, kad kompiuteris ir 

kamera yra tame pačiame potinklyje. 

Jei jie skiriasi, tuomet nustatykite 

tokį patį potinklį, tačiau skirtingą IP 

adresą nei NVr‘as ar kamera, 

pavyzdžiui „172.136.123.120“ 

(Paprastai kameros IP adresas yra 

nuo 172.136.123.100 iki 

172.136.123.103)  

3. Atidarykite IE („Internet Explorer“) ir 

įgalinkite visus „ActiveX“ ir 

papildinius „Select Tools“ > „Internet 

Options“ > „Safety“ > „Customized“ 

4. Atsidaryti prisijungimo prie kameros 

langą galite su paieškos programa „IPCSearch“ arba tiesiog į 

naršyklę įveskite kameros IP adresą (kameros IP galite rasti per 

NVR parinktį „Remote Device)                     

(Priminimas: Pirmą kartą jungiantis Jūsų prašys atsisiųst „OCX 

plugin“ papildinį, kurį reikės įdiegti) 

 



 

5. Prisijungimo lange įveskite slaptažodį ir prisijungimo vardą (Pagal 

pagrindinius nustatymus vardas yra „admin“, slaptažodis – 

„admin“) 

 
6. Vaizdas matomas naršyklėje prisijungus prie kameros

 

10. P2P WAN leidimas prie NVR 

1. Įsitikinkite, kad NVR‘as prijungtas prie WAN. 

1) Eikite į „Network“ 

 



 

2) „WAN“ puslapyje įjunkite DHCP

 
3) P2P puslapyje uždėkite varnelę prie „Enable P2P“ ir spauskite 

„Refresh“ kol statusas bus „Online“. Taip pat čia patikrinkite serijos 

numerį.

 
2. Atsidarykite naršyklę ir įveskite adresą http://www.freeip.com , bus 

užkrautas P2P puslapis, ir pasirinkę „Device SN“ pagal serijos numerį 

galėsite prisijungti prie įrašymo įrenginio. 

 

 

http://www.freeip.com/


 

11. PPPOE WAN leidimas prie NVR 

1. Įsitikinkite, kad NVR‘as prijungtas prie WAN. 

1) Eikite į „Network“ 

 
2) PPPOE puslapyje įrašykite serverio vardą ir slaptažodį su IP adresu 

 
3) P2P puslapyje uždėkite varnelę prie „Enable P2P“ ir spauskite 

„Refresh“ kol statusas bus „Online“. Taip pat čia patikrinkite serijos 



 

numerį.

 
2. Atsidarykite naršyklę ir įveskite adresą http://www.freeip.com , bus 

užkrautas P2P puslapis, ir pasirinkę „Device SN“ pagal serijos numerį 

galėsite prisijungti prie įrašymo įrenginio. 

12. Mobili aplikacija 

1. Atsisiųskite aplikaciją į telefoną pavadinimu „Freeip“ ją rasite tiek 

Android, tiek iOS aplikacijų parduotuvėse (šios programėlės 

nemokamos) 

2. Atsisiuntę atidarykite aplikaciją ir iš kairės pusės perbraukę 

pasirinkite „Device“, tai jus nuves į prisijungimo dalies, kur įvesite 

prisijungimo numerį ir slaptažodį

 

http://www.freeip.com/


 

3. Įrenginio pridėjimas. Po prisijungimo spauskite „+“ viršutiniame 

dešiniame kampe. Atsidarius QR kodo nuskaitymo funkcijai  

nukreipkite kamerą prie QR kodo esančio ant įrenginio. Po 

nuskaitymo įveskite slaptažodį „12345“ ir prisijungimo vardą  

„admin“ ir spauskite „Add“, po to pridėkite prie tam tikros grupės 

įrenginių ir spauskite „Send“. 

 
4. Peržiūra. Perbraukus iš  kairės pusės paspauskite „Preview“ po to „+“ 

ir atsidariusiame lange pasirinkite įrenginį ar kameras iš Jūsų 

sukurtos grupės. 

  


