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PERSPĖJIMAS 

Copyright ©2017 

Be raštiško kompanijos sutikimo draudžiama šį leidinį ar jo dalį 

kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti juridiniams ar fiziniams  

asmenims.  

Atsiradus įrangos atnaujinimams taip pat bus atnaujintas ir vartotojo 

vadovas. Jeigu nenurodyta kitaip, vartotojo vadovu privalu naudotis 

kaip instrukcija. Visi nurodymai, informacija ir patarimai nesuteikia 

jokios papildomos garantijos. 

Rinkoje vyrauja panašūs produktai, tačiau tokį galite įsigyti tik iš šio 

gamintojo. 

ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAI 

Simboliai, kuriuos galite rasti vadove, paaiškinti žemiau. 

Simbolis Paaiškinimas 

 

Paaiškinantys žodžiai, parodo papildymus ar 
teksto interpretacijas. 

 

Atkreipti dėmesį dėl svarbių veiksmų ar 
galimos žalos išvengimo. 

 

Perspėjimai dėl galimos žalos sveikatai, 

įrangai ar net verslo sutrikdymo. 
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SAUGUMO REIKALAVIMAI 

 

 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 (-10ºC~+55ºC) ir aplinkos drėgmėje 

(10%~90%). 

 

 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.  
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Gavę prekę, pirmiausia atsidarykite dėžutę ir patikrinkite, ar nieko 

netrūksta iš komplektacijos. Jeigu pastebėjote trūkumą ar prekė yra 

sugadinta, nedelsdami praneškite pardavėjui.  
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1. ARAŠYMAS IR FUNKCIJOS 
 

1.1 Aprašymas 
Ši prekė – tai aukštos kokybės pentabridinis vaizdo įrašymo 

įrenginys, palaikantis HDTVI, AHD, CVI, CVBS ir skaitmeninį 

signalus. Bet kurį įrenginio analoginį kanalą galima pakeisti IP 

kanalu, todėl šis įrenginys yra DVR ir NVR viename. Prietaisas 

suteikia galimybę vietinei peržiūrai, kelių ekranų stebėjimui vienu 

metu bei stebėjimui realiu laiku, įrašų saugojimui. Įrenginys palaiko 

valdymo pelę, nuotolinį valdymą bei peržiūrą. Yra du įrašymo būdai 

– pagrindinė laikmena ir įrašymas tinkle. Stebėjimo taškai gali būti 

įrengti bet kur tinkle, be jokių vietos apribojimų. Suderinus 

stebėjimo kameras, tinklo serverį ir profesionalią vaizdo stebėjimo 

programinę įrangą gauname galingą saugos stebėjimo įrankį.  

XVR įrenginys gali būti naudojamas finansinei, viešajai, karinei, 

telekomunikacijų, transporto, energijos tiekimo, švietimo įstaigų 

apsaugai bei kitur.  

1.2 Funkcijos 

Bendrosios funkcijos: 

 Šis įrenginys palaiko penkis signalo tipus: analoginį, AHD, CVI, 

TVI ir skaitmeninį. 

 Palaiko tinklo prieigą ir veikia su visomis tinklo kameromis, 

kurios naudoja ONVIF protokolą.  

 Galima padidinti IP kanalų skaičių pakeičiant juos iš AHD į IP. 

 Kiekvienas kanalas palaiko dvigubo srauto kodavimą. 

 Video kodavimo parametrai gali būti nustatomi kiekvienam 

kanalui individualiai.  



 

6 
 

 Kiekviename kanale galima nustatyti pastovų įrašymą, judėsio 

aptikimą, įrašymą pagal aliarmą ar tvarkaraštį. 

 Palaiko sudėtinio ir video srautų kodavimą. Kai naudojamas 

sudėtinis – vaizdas ir garsas sinchronizuojami.  

 Palaiko perjungiamą HDTVI, AHD, CVI, CVBS signalą. 

 Palaiko video įėjimą ir išėjimą. 

 IP kanalų funkciją gali būti greitai pridėta. 

 Palaiko greitąją paiešką, keturgubą įrašų peržiūrą ir atsarginės 

kopijos funkcija, todėl vaizdo įrašų pasiekimas tapo paprastas 

ir efektyvus. 

 Palaiko H.264 vaizdo suspaudimo standartą, HI3521A sistemą, 

HI3531A sistema palaiko maksimalią 800W raišką, 

HI3520DV300  sistema palaiko maksimalią 500W raišką, o 

HI3520DV200 palaiko maksimalią 1080P raišką.  

 Palaiko G.711µ garso suspaudimo standartą. 

 USB2.0 jungtis atsarginės kopijos darymui, įrangos 

programiniam atnaujinimui ir valdymui pele. 

 Palaiko 21 kalbą: supaprastintą kinų, anglų, lenkų čekų, rusų, 

tailandiečių, hebrajų, arabų, bulgarų persų, vokiečių, 

prancūzų, portugalų, turkų, ispanų, italų, vengrų, rumunų, 

korėjiečių, olandų, graikų.  

Vietinės peržiūros funkcijos: 

 Palaiko VGA ir HDMI išėjimus, maksimali raiška – 1080p, 

HI3531A maksimali raiška – 4K. 

 Palaiko kelių ekranų vienu metu peržiūrą bei įrašų atkūrimą.  

 4 kanalų įrašymo įrenginys palaiko 1/4/8/9 kanalų viename 

lange peržiūrą, 8 kanalų – 1/4/8/9/16 kanalų viename lange 

peržiūrą, 16 kanalų – 1/4/8/9/16 kanalų viename lange 

peržiūrą, 32 kanalų – 1/4/8/9/16/25/32 kanalų viename lange 

peržiūrą.  
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 Palaiko kanalų išdėstymo tvarkos pakeitimą vilkimu pele 

peržiūros lange. 

 Palaiko rankinę peržiūrą ir automatinę, kurios ciklai gali būti 

nustatomi.  

 Palaiko vaizdo judėsio aptikimą ir vaizdo pararadimo aptikimą.  

 Palaiko daug vaizdo stebėjimo protokolų, prijungus AHD 

kamerą galima lengvai patekti į meniu. HD-PTZ kameroms 

nebūtina prijungti RS485 jungties ir tai išties patogu.  

 PTZ palaiko nusistatomus taškus, patruliavimo kelius ir 

trajektorijas. 

 IP PTZ kameros valdymas pasiekiamas per ONVIF protokolą.  

Kietasis diskas 

 Kiekviena SATA jungtis palaiko iki 6TB kietąjį diską.  

 Palaikomas kietojo disko formatavimas.  

 Veikia kietojo disko praradimo ar veiklos sutrikimo aliarmas. 

Vaizdo įrašymas ir įrašų atkūrimas 

 Vaizdo suspaudimo standartas H.264, laiko įraše funkcija. 

 Palaiko pagrindinio ir antrinio srautų įrašymą vienu metu.  

 Palaiko ciklinį įrašymą. 

 Maksimaliai gali būti nustatyti šeši įrašymo laikai kiekvienai 

dienai ir įrašymo suveikimas gali būti nustatytas 

nepriklausomai skirtingais laiko periodais. 

 Per įrašų atkūrimo meniu galima matyti įrašo informaciją: 

kanalo numerį, video tipą, failo tipą, įrašo pradžios ir pabaigos 

laiką.  

 Palaiko elektroninį vaizdo priartinimą peržiūros ir įrašų 

atkūrimo languose. 

 Įrašų atkūrimo meniu įrašus galima sustabdyti, pagreitinti, 

sulėtinti, keisti rodomo įrašo vietą laike velkant pele. 
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 Įrenginys palaiko 1-4 kanalų įrašų atkūrimą ir keliu kanalų 

įrašų atkūrimą tinkle.  

Duomenų atsarginė kopija 

 Atsarginę kopiją galima daryti per USB jungtį. 

 Atsarginę kopiją galima perkelti į FAT32 formato diską (USB 

atmintuką, mobiliojo telefono atmintį ir t.t.) 

 Palaiko kelių įrašų vienu metu atsarginės kopijos išsaugojimą 

pagal failą ar laiką. 

Aliarmas ir trikdžių valdymas 

 Palaiko aliarmo įėjimo/išėjimo suveikimo laiko nustatymą. 

 Palaiko kelių kanalų išorinį aliarmo įėjimą ir išėjimą. 

 Palaiko judėsio aptikimo vaizde aliarmą, nutrūkusio interneto 

ryšio aliarmą, IP konflikto aliarmą, kietojo disko klaidos 

aliarmą ir disko praradimo aliarmą. 

 Įvairūs aliarmai gali sukelti iššokantį aliarmo langą, balso 

perspėjimą, el. laiško išsiuntimą bei suaktyvinti aliarmo 

išėjimą. Be to, vaizdo judėsio detekcija gali sukelti vaizdo 

inspekciją skirtingiems kanalams. Įvairios išimtys gali sukelti 

garsinius perspėjimus, el. laiško išsiuntimą ir suaktyvinti 

aliarmo išėjimą.  

Kitos vietinės funkcijos 

 Naudotojai nesunkiai gali keisti sistemos parametrus 

naudodamiesi įrenginio priekyje esančiais mygtukais ar 

valdymo pele. 

 Iš administratoriaus paskyros galima kurti kelias kitų 

naudotojų paskyras bei nustatyti jų teises pagal kanalus. 

 Palaiko rankinį aliarmo suaktyvinimą. 
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Tinklo funkcijos 

 Hi3520D V200 serija palaiko vieną 10M/100M adaptyvią 

tinklo jungtį, kiti modeliai palaiko 10M/100M/1000M 

adaptyvią tinklo jungtį. 

 Palaiko nuotolinio naudojimo prieigą, pagerintas sistemos 

saugumas. 

 Palaiko IP/TCP protokolų grupes, taip pat palaikomi DHCP, 

DNS, HTP, SMTP, RTSP, UPnP ir kiti protokolai. 

 Integruotas WEB serveris, palaikomas HTTPS protokolas, 

pagerintas interneto prieigos saugumas. 

 Palaiko nuotolinę paiešką, įrašų peržiūrą ir atsisiuntimą. 

 Palaiko nuotolinį parametrų nustatymą. 

 Palaiko nuotolinę prieigą prie įrangos veikimo būsenos, 

sistemos registro ir aliarmo būsenos. 

 Palaiko disko formatavimo, programinės įrangos 

atnaujinimo, perkrovimo ir kitas funkcijas, reikalingas 

sistemos priežiūrai. 

 Palaiko nuotolinį rankinį įrašymo paleidimą ir stabdymą. 

 Palaiko nuotolinį rankinį aliarmo išėjimo paleidimą ir 

stabdymą. 

 Palaiko signalizacijos funkciją. 

 Palaiko nuotolinę FTP serverio konfiguraciją. 

 Palaiko nuotolinį PTZ valdymą. 

 Palaikoma FreeIP PRO programėlė. 

 Palaiko ONVIF protokolą. 
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1. Įrenginio išvaizda 

1.1 Priekinis skydelis 

 

 

Nr. 
Mygtukas ar 

lemputė 
Funkcija 

1 Indikacinė lemputė 
Lemputė šviečia, kai įrenginys 

veikia. 

2 Kanalo mygtukai 
Pasirinkite, kurį kanalą norite 
matyti pilnu ekranu. 

3 Kelių kanalų peržiūra 
Pasirinkite, kiek kanalų norite 
matyti viename lange: 4, 9 arba 
16 

4 
Krypties, OK ir 

grįžimo mygtukai 

Naudokitės krypčių mygtukais 
norėdami keliauti per meniu, 
grįžkite į kelių kanalų peržiūrą. 

5 USB 2.0 arba USB 3.0   
Prijunkite valdymo pelę ar USB 
laikmeną. 

 

 

 Informacija susipažinimui, ne komerciniam naudojimui. Platinti 

draudžiama. 
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1.2 Galinis skydelis 

 

Nr. Jungtis Jungties paskirtis 

1 Maitinimo DC12V matinimo jungtis 

2 ON/OFF Įjungimo ir išjungimo mygtukas 

3 Video išėjimas BNC/TV video išėjimas 

4 BNC BNC įėjimas 

5 Audio įėjimas Garso įėjimas 

6 

Aliarmo įėjimas 4/I aliarmo įėjimas 

Aliarmo 
išėjimas 

I/O išėjimas aliarmui 

RS 485 Jungtis, skirta PTZ 

7 RJ-45 Tinklo jungtis 

8 VGA VGA vaizduoklio prijungimas 

9 Audio išėjimas Garso išėjimas 

10 HDMI HDMI vaizduoklio prijungimas 
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 Informacija susipažinimui, ne komerciniam naudojimui. Platinti 

draudžiama. 

 

1.3 Valdymo pelės nurodymai 

Valdykite įrenginį naudodamiesi valdymo pelės ratuku, kairiuoju ir 

dešiniuoju klavišais. 

Veiksmas Funkcija 

Kairiojo pelės 
klavišo 

paspaudimas 

1. Pasirinkti funkciją; 2. Padėti žymeklį, 
įvesti  ar keisti parametrų reikšmes. 

Dešiniojo 

klavišo 
paspaudimas 

1. Kai įrenginys neužrakintas – atidaryti 
sistemos meniu; 2. Kai įrenginys 
užrakintas – atidaryti prisijungimo langą; 
3. Pagrindiniame meniu pasirinkus 

konkretų meniu, grįžti į prieš tai buvusį 
meniu (išskyrus Įrašo atkūrimo meniu); 
4. Uždaro sistemos meniu, paspaudus 
ant peržiūros lango. 

Kairiojo 

klavišo 
paspaudimas 

1. Realaus laiko peržiūros metu, 
paspaudus du kartus ant kanalo, 
padidina jį per visą ekraną, o paspaudus 
du kartus dar kartą – grąžina į buvusį 
pasirinkimą; 2. Paspauskite slaptažodžio 

laukelį, kad galėtumėte jį įvesti;   3. 
Parametrų (data, laikas, IP adresas, 
porto numeris, bitų reikšmė ir naudotojo 
slaptažodis) ar naudotojo vardo 
nustatymas. 

Pelės 
judinimas 

Pasirinkti meniu ar nustatymą. 

Vilkimas pele 
Įrašų atkūrimo rėžime nustatoma 
padėtis laiko juostoje. 
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Pelės ratuko 
pasukimas 

1. Laiko nustatymas; 2. Nustatyti 
reguliuojamas parametrų reikšmes.  

 

 

 

1.4 Įvesties metodo pristatymas 

Įvesties metodas turi didžiąsias ir mažąsias angliškas raides. 

Mygtuko „ “ paspaudimas kairėje parenka, didžiosios ar 

mažosios raidės bus įvedamos. „ “ simbolis ištrina norimą 

tekstą.  

Didžiosios raidės 

 

 

 

Mažosios raidės 
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2. ĮRENGINIO PAJUNGIMAS 

2.1 Kietojo disko montavimas 

 
1. Atsukite varžtus, laikančius įrenginio dangtį, ir jį atidenkite. 

 
2. Sulygiuokite keturias tvirtinimo skyles, esančias ant disko, su 

tomis, kurios išgręžtos įrenginio dugne.  
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3. Prilaikydami kietąjį diską ranką, apverskite įrenginį ir prisukite 

varžtus pažymėtose vietose. 

 

 

4. Kai įmontuosite diską, uždėkite įrenginio dangtį ir prisukite 

varžtelius. 
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 Jei reikalingas didelio našumo kietasis diskas, 

rekomenduojame naudoti tam skirtą diską su padidintu 

saugumu. 

 Prieš išimdami kietąjį diską, įsitikinkite, kad maitinimas 

išjungtas. 

 

 

 

2.2 Įrenginio pajungimas 

 

Norėdami matyti sistemos rodomą vaizdą, prijunkite įrenginį VGA ar 

HDMI 1080p kabeliu prie vaizduoklio arba prijunkite koaksialinį BNC 

kabelį prie CVBS jungties. Jei tai valdoma PTZ kamera naudokite laidą 

sujungti RS485 A ir RS485 B kabelius su atitinkama RS485 jungtimi, 

esančia įrašymo įrenginyje.  
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3. ĮRENGINIO PALEIDIMAS 

3.1 Sistemos inicijavimas 

 

 
 Įsitikinkite, kad įrašymo įrenginys yra prijungtas su 

tinkamu maitinimo bloku ir kad yra saugiai pastatytas. 

Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite, kad vaizduoklis yra 

prijungtas prie vaizdo įėjimo jungties, esančios 

galiniame įrenginio skydelyje. 

 Jei priekiniame įrenginio skydelyje nedega maitinimo 

lemputė, prijunkite įrenginį prie elektros tinklo ir 

įrenginys įsijungs. Kai įrenginys įjungtas, švies raudona 

maitinimo lemputė. Paleidimo ekranas atsiras jūsų 

vaizduoklyje. 

 Jei nepavyko išjungti įrenginio per „menu“ skiltį, 

pačiame įrenginyje paspauskite išjungimo mygtuką, jei 

tokio nėra, ištraukite laidą, kad visiškai išjungtumėte 

įrenginį. 
Kai prijungsite įrenginį prie vaizduoklio, prijunkite valdymo 

pelę, maitinimo šaltinį ir paspauskite įjungimo mygtuką, esantį 

prietaiso galiniame skydelyje.  

Ekrane turėtumėte matyti tokį vaizdą: 
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 Prijungę įrašymo įrenginį į elektros tinklą, nepamirškite 

paspausti įrenginio įjungimo mygtuką, esantį įrenginio 

galiniame skydelyje. 

 Tai yra tik pavyzdys, rodomas vaizdas gali skirtis. 

3.2 Nustatymo vedlys 

Kai įrenginys tinkamai užsikraus, atsiras „Nustatymo vedlys“ (Boot 

wizard). Paspauskite „Cancel“ arba „Next“ mygtuką ir pateksite į 

prisijungimo langą: 
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Paspaudę „Next“, turėsite prisijungti į sistemą su savo prisijungimo 

duomenimis. Pagal gamintojo nustatymus prisijungimo vardas (user 

name): admin, o slaptažodis (password): 12345. Šiame lange taip 

pat galite pasirinkti ir sistemos kalbą: 

 

Prisijungę galėsite nustatyti pagrindinius nustatymus: 
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Paspaudę mygtuką „Next“ galėsite parinkti tinklo nustatymus: 

 

  

Paspaudę mygtuką „Next“ pateksite į „Add Camera“ langą, kuriame 

galėsite  ieškoti ir pridėti IP kameras: 
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Atlikę veiksmus ir paspaudę mygtuką „Next“, pateksite į „Rec Setup“ 

langą, kuriame galėsite pasirinkti įrašymo nustymus: 

 

Paspauskite mygtuką „OK“ ir nustatymo vedlys baigs savo darbą.  

3.3 Peržiūros langas 

Kai sistema pilnai pasikraus, pasirodys numatytasis peržiūros langas: 



 

23 
 

 

Kai įrenginys pilnai startuoja, numatytasis nustatymas yra kelių 

kanalų peržiūra viename ekrane. Prietaisai su skirtingu kanalų 

skaičiumi rodo skirtingą kiekį kanalų. Peržiūros rėžime galite nustatyti 

atitinkamą laiką ir datą. Apačioje kairėje pusėje rodoma įrašymo 

būsena ar pavojaus signalo būsenos piktograma kiekvienam kanalui.  

Šis simbolis reiškia, kad šiame kanale vyksta įrašymas. 

Šis simbolis reiškia, kad kanale įjungta judėsio aptikimo funkcija. 

Prie įrašymo įrenginio prijungtos IP kameros indikacijos įrankių 

juostoje pavyzdys: 

 

Vaizdo pasukimo mygtukas, paspaudus šį mygtuką, vaizdas 

pasisuka 90° kampu, paspaudus dar kartą, vaizdas vėl pasisuks 90° 

kampu. 
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Greitasis vaizdo įrašo atkūrimo mygtukas, paspaudus šį mygtuką, 

galėsite peržiūrėti 5 minučių senumo vaizdo įrašą. 

Garso išėjimo valdymo mygtukas, galima reguliuoti garsą arba 

išvis jį išjungti. 

Elektroninis vaizdo priartinimo mygtukas, paspaudus šį mygtuką, 

atsidarys elektroninio priartinimo funkcija. Laikykite paspaudę kairįjį 

pelės mygtuką ir pasirinkite sritį, kurią norite priartinti. Atleidus pelės 

mygtuką, ekrane pasirodys tik pasirinkta sritis, traukdami pelytę, 

galite pasirinkti vietą, kurios vaizdą norite žiūrėti. Paspaudę dešinį 

pelės mygtuką, išjungsite elektroninį priartinimą ir grįšite į tiesioginio 

vaizdo peržiūrą. 

Vaizdo spalvų mygtukas, paspaudus šį mygtuką, galima 

reguliuoti vaizdo šviesumą, kontrastą, ryškumą, aštrumą. 

Interneto srauto informacijos piktograma, užėjus su pelyte ant 

šios įkonos, parodys srautą ir kitus susijusius parametrus. 

Įrankių juostos uždarymo mygtukas. 

 

 

 Vaizdo pasukimo mygtukas veiks tik tada, kai bus prijungta IP 

kamera. 
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3.4 Greitojo pridėjimo funkcija 
Būdami peržiūros meniu kanale, kuriame nėra pridėto jokio 

įrenginio, nuvedę pelės žymeklį į kanalo kairįjį apatinį kampą 

ir paspaudę „+“ ikoną, galite greitai ir paprastai pridėti 

kamerą. Atsidarius „Device Search“ langui, pamatysite visus 

prietaisus, esančius vietiniame interneto tinkle. Pasirinkite 

prietaisą ir paspauspkite „Add“. Taip pat galite pasirinkti 

tinkamą protokolą atsidarę „Filter“ juostą  „Search“  

pasirinkite „Add Device“  „Add“. 
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 „Search“ – suraskite IPC įrenginio IP adresą, portą, protokolą ir 

t.t. 

 „Add“ – paspaudus „Search“ įrenginys parodys kameras, kurios 

palaiko ONVIF ir Private protokolus ir yra tame pačiame tinkle, 

sąrašą. Pasirinkite norimas kameras pažymėdami jas varnele ir 

spauskite „Add“. Pasirinktos kameros bus automatiškai pridėtos į 

sistemą. Tuomet paspauskite „Save“. 

 „Manual add“ – rankinis pridėjimas (žiūrėti 5.3.5.1) 

 „Filter“ – pasirinkite ieškomų prietaisų kriterijų. 

  „Cancel“ – grišite į prieš tai buvusį meniu.  

 

 
 Tik IP kanalai palaiko greito pridėjimo funkciją. 
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4. ĮRENGINIO MENIU 

4.1 Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas 

Prisijungę prie sistemos, peržiūros lange, paspauskite dešinį pelės 

klavišą ir atsidarys pasirinkimų sąrašas. Per čia galite patekti į 

pagrindinį meniu, pagrindinio ekrano nustatymus, PTZ valdymą, 

įrašų atkūrimą ar sistemos išjungimą. Taip pat galite pasirinkti 

rodomus kanalus ir jų išdėstymą: vieno kanalo ekranas, keturių 

kanalų ekranas, aštuonių kanalų ekranas, devynių kanalų ekranas, 

šešiolikos kanalų ekranas. 
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 „Menu“ – patenkate į pagrindinį meniu.  

 „Single-screen Display“ – CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, 

CH7, CH8, CH9.  

 „Four-screen Display“ – pasirinkite keturių rodomų kanalų 

kombinaciją (CH1-CH4, CH5-CH8, CH6-CH9). 

 „Eight-screen Display“ – pasirinkite aštuonių rodomų 

kanalų kombinaciją (CH1-CH8, CH2-CH9). 

 „Nine-screen Display“ – rodo visus kanalus (CH1-CH9). 
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  „Poll“ – galite nustatyti, kad įrenginys keistų rodomą kanalą 

ar jų kombinaciją jūsų nustatytu laiko intervalu (detali 

informacija 5.1.1). 

 „Record“ – čia galite keisti įrašymo nustatymus (detali 

informacija 5.3.4.1). 

 „PTZ“ – PTZ kamerų nuotolinio valdymo meniu (detali 

informacija 5.1.2). 

 „Playback“ – patenkate į įrašų atkūrimo meniu (detali 

informacija 5.3.1). 

 „Add Camera“ – patenkate į visų tinkle esančių kamerų 

valdymo meniu (detali informacija 5.3.5.1). 

 „XVR Image“ – patenkate į vaizdo spalvų nustatymų meniu 

(detali informacija 5.1.3) 

 

 
 Kelių kanalų ekranas priklauso nuo maksimalaus kanalų 

skaičiaus, kurį palaiko įrašymo įrenginys. Pavyzdžiui įrenginys, 

kuris palaiko 16 kanalų, juos visus galės ir rodyt vienu metu 

4.1.1 „Poll“ 

Peržiūros ekrane paspauskite dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkite 

„Poll“. Pasirodys šios funkcijos nustatymų langas. Paspauskite 

„Enable“, pasirinkite laiko intervalą ir režimą. 



 

30 
 

 

4.1.2 PTZ valdymas 

Peržiūros lange paspaudę dešinį pelės klavišą ir pasirinkę „PTZ 

Setup“ pateksite į PTZ valdymo meniu atitinkamame ekrane. Tada 

matysite tokį langą:  
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PTZ kontrolė yra padalinta į PTZ kontrolę ir bendrąją kontrolę. PTZ 

kontrolė naudojama reguliuoti kameros kryptį,  sukimosi greitį ir 

priartinimą, fokusavimą ir diafragmos nustatymus bei galima atlikti 

judėjimo maršruto nustatymus. Bendroji kontrolė naudojama 

nustatyti taškus, kuriuos norima stebėti, nustatyti judėjimo maršruto 

kelią taip pat galima išjungti ar įjungti judėjimo maršrutą. 

 „Zoom“ – naudokite  /  mygtukus, norėdami priartininti ar 

atitolinti vaizdą. 

 „Focus“ – naudokite  /  mygtukus, norėdami sufokusuoti 

norimą vaizdą. 

 „Iris“ – naudokite  /  mygtukus, norėdami pašviesinti ar 

patamsinti rodomą vaizdą. 

 „Speed“ – čia galite nustatyti kameros judėjimo greitį. Kuo 

didesnė reikšmė – tuo didesnis greitis.  

 „Confirm“ – naudokite  mygtuką, norėdami patvirtinti. 
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 „Patrol setup“ – paspaudę „Cruise set“, esantį apačioje, 

galėsite parinkti kiek taškų iš „Presets“ naudosite pastoviam 

kameros judėjimui, kokiu greičiu kamera kursuos tarp taškų bei 

kiek laiko kamera stovės nustatytuose taškuose.  
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 Nustatyti taško poziciją – naudodamiesi kameros krypties 

valdymo mygtukais, nuveskite ją į pageidaujamą poziciją, 

išskleiskite „Preset“ juostą, pasirinkite norimą taško numerį ir 

paspauskite „Set“mygtuką. 

 Kruizo nustatymai – „Patrol setup“ lange išskleiskite „Cruise 

juostą ir pasirinkite norimą judėjimo maršruto grupę, tada 

apačioje esančioje lentelėje pasirinkite pozicijos numerį ir 

paspauskite pieštuko piktogramą. Nustatykite pozicijos tašką, 

kiek laiko kamera rodys šį tašką ir kokiu greičiu pereis prie 

kito. Tuomet grįžkite į „Patrol setup“ meniu ir paspauskite 

„Cruise on“.  

 „Del cruise“ – pasirinkite norimą judėjimo maršruto grupę ir, 

paspaudę šį mygtuką, galėsite šią grupę pašalinti.  

 „Del all cruise“ – paspaudę šį mygtuką, pašalinsite visas 

maršruto grupes. 

  „Stay time“ – galite nustatyti, kiek laiko rodys tašką. 

 „Patrol speed“ – judėjimo tarp taškų greitis. 

 

Bendroji kontrolė: 
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 „Presets call“ – nustatę visas norimas peržiūros pozicijas, 

išskleiskite „Preset“ juostą ir pasirinkite tašką. Kai paspausite 

„Call“, kamera iškart rodys pasirinktą tašką. 

 „Cruise call“ – kai nustatote visus norimus judėjimo 

maršrutus, išskleidę „Cruise“ juostą ir pasirinkę norimą 

judėjimo maršrutą, galite jį išjungti ir įjungti. 

 „Cruise on“ – paspaudę šį mygtuką, įjungsite norimą 

judėjimo maršrutą. 

 „Cruise off“ – paspaudę šį mygtuką, išjungsite norimą 

judėjimo maršrutą. 

 

 
 Įrenginys palaiko iki 255 taškų („Presets“), tačiau pačios PTZ 

kameros gali palaikyti kitokį taškų skaičių. 

 

4.1.3 Vaizdo spalvos  
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Peržiūros lange, paspaudus dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkus 

„Image color“, atsidarys langas, kuriame galėsite keisti IP 

kamerų rodomo vaizdo parametrus.  

 
 „Bright“ – šviesumo reguliavimas. 

 „Contrast“ – kontrasto reguliavimas.  

 „Saturation“ – spalvų ryškumo reguliavimas. 

 „Hue“ – bendros spalvos reguliavimas. 

 „Default“ – atkurti gamyklinius vaizdo spalvų 

nustatymus.  

 „Save“ – išsaugoti parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ – grįžti į prieš tai buvusį meniu. 

 

4.2 Pagrindinis meniu 

Į pagrindinį meniu įeina įrašų atkūrimas („Playback“), įrašų 

atsarginės kopijos kūrimas („Export“), kietasis diskas („HDD“), 

vaizdo įrašymas („Record“), nustatymai („Configuration“), priežiūra 

(„Maitenance“) ir įrenginio išjungimas („Shutdown“). Norėdami 

patekti į bet kurį iš jų, paspauskite ant ikonos kairįjį pelės klavišą.  
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5.3 Valdymas 

5.3.1 Įrašų atkūrimas 

Būdami pagrindiniame meniu atsidarykite įrašų atkūrimo 

(„Playback“) meniu arba peržiūros ekrane paspauskite dešinį pelės 

mygtuką ir pasirinkite „Playback“. 
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Nr. Pavadinimas Funkcija 

1 Kalendorius 

Žaliai paryškinta diena reiškia, 
kad čia yra įrašas. Pasirinkite 
datą, kurios įrašus norite 
peržiūrėti. 
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2 
Kanalo 

pasirinkimas 
Pasirinkite iki keturių norimų 
kanalų dabartinei peržiūrai. 

3 
Failų sąrašo 
mygtukas 

Pasirinkite datą, kanalą, įrašo 
tipą ir paspauskite šį mygtuką. 
Tuomet ant norimo failo du 
kartus paspauskite kairįjį pelės 
klavišą ir jis bus rodomas.  

4 
Atsarginė 

kopija 

Iš failų sąrašo pasirinkite tą, 

kurio atsarginę kopiją norite 
išsikelti. Paspauskite „backup“ 
mygtuką, dabar matote „backup“ 
meniu. Paspauskite „backup“ 
mygtuką tam, kad pradėtumėte 
įrašinėti kopiją. 

5 
Atkūrimo 

valdymo zona 

Čia galite paleisti įrašą, 
sustabdyti, atsukti atgal ar į 
priekį, taip pat galite pasirinkti 

atkūrimo greitį.  

6 
Chronologijos 

seka 

Pasirinkus vaizdo įrašą, matoma 
konkretus jos laikas ir trukmė 
dienoje. Paspauskite bet kur 
žalioje zonoje ir matysi įrašą tuo 
laiku.  

7 
Pasirinkti įrašo 

tipą 

Pasirinkite tarp pastovių įrašų, 
įrašų pagal tvarkaraštį, judėsio 
aptikimą ar pagal aliarmą. 

8 
Chronologinės 
sekos dydžio 
parinkimas 

Pasirinkite laiko juostos 

intervalą. Mažesnis intervalas 
padeda lengviau atsukti įrašą 
tiksliai į reikiamą vietą. 

 

Failų sąraše galite matyti, kada pradėtas ir baigtas daryti įrašas, jo 

tipą ir dydį. Taip pat galite pasirinkti norimą įrašą pažymėję jį 

varnele. 
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Norėdami įsirašyti vaizdo įrašą į išorinę laikmeną, šiame sąraše 

pasirinkite norimą failą ir paspauskite  piktogramą. Tada 

paspauskite „Save“ ir atsidarys „Record backup“ langas: 
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Pasirinkę failą galėsite padaryti atsarginę kopiją į prijungtą USB 

laikmeną. Visi įrašai išsaugomi „avi“ formatu. Pažymėdami varnele 

galite pasirinkti ir kelis įrašus, o vykstant įrašymo į laikmeną 

procesui, nenorimus įrašus galėsite atšaukti. 

 „Remaining“ – neužimta atminties talpa, likusi išorinėje 

laikmenoje. 

 „Required“ – pasirinktų vaizdo įrašų užimama atminties 

talpa. 

 „File Format“ – vaizdo įrašų formatas. 

 „CH“ – kanalas, kuriam priklauso vaizdo įrašas. 

 „Type“ – vaizdo įrašo tipas (nuolatinis įrašymas arba 

įrašymas nuo užfiksavus judesį). 

 „Start Time/End Time“ – vaizdo įrašo laiko intervalas. 

 „Refresh“ – atnaujinti langą, duomenis. 
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 „Backup“ – pasirinkite failus, kurių kopijas norite padaryti, 

paspauskite šį mygtuką ir įrenginys pradės kurti atsarginę 

kopiją. 

 „Clear“ – galite ištrinti įrašus, kurių atsarginės kopijos 

nenorite. 

 

5.3.2 Vaizdo įrašų atsarginė kopija 

Paspaudę „Export“ piktogramą pagrindiniame meniu, atsidarys 

atsarginės kopijos kūrimo langas:  
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Pasirinkite norimos vaizdo įrašo atsarginės kopijos tipą, kanalą, 

formatą, laiko intervalą ir paspauskite „Search“. Ekrane atsiras 

vaizdo įrašai, atitinkantys jūsų pasirinkimus. Pasirinkite norimus 

vaizdo įrašus ir spauskite „Start“. 

 „Required capacity“ – pasirinktų vaizdo įrašų užimama 

atminties talpa. 

 „Available/Total capacity“ – neužimta atminties talpa, 

likusi išorinėje laikmenoje. 

 „Fast export“ – nustatykite vaizdo įrašo tipą, kanalą, 

formatą ir  30 minučių laiko intervalą, kurį automatiškai 

iškirps. 

  „Search“ – pagal nustatytus reikalavimus (vaizdo įrašo tipą, 

kanalą, formatą ir laiko intervalą) suranda vaizdo įrašus. 

 „Clear“ – galite ištrinti įrašus, kurių atsarginės kopijos 

nenorite. 

 „Start“ – pradeda kurti atsarginę kopiją. 

 „Cancel“ – grįžta į prieš tai buvusį langą. 

 

5.3.3 Kietasis diskas 

Pasirinkite „Menu  HDD“ ir pateksite į kietojo disko valdymo 

meniu: 
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Jei kietieji diskai prijungti tinkamai, atsidarę šį langą matysite 

sąrašą su informacija apie jų būseną. Jei kietasis diskas prijungtas 

pirmą kartą, būtina jį suformatuoti. Jei sistema „matys“, kad disko 

formatuoti nereikia, stulpelyje „State“ rodys užrašą „In use“. Jei 

diskas prijungtas netinkamai, šiame stulpelyje matysite užrašą „Not 

connecting disk!“.  

 „No.“ – kietojo disko numeris. 

 „State“ – nurodo dabartinę kietojo disko būseną. Naudojami, 

kurių būsena yra „In use“. Suformatavus diską ir persikrovus 

įrenginiui, atsiras užrašas „In use“.  

 „Total capacity“ – kietojo disko talpa, kuri vieno disko negali 

viršyti 6TB. 

 „Residual capacity“ – parodo, kiek likę vietos diske. 

 „Device type“ – laikmenos tipas. Kietųjų diskų – SATA, USB 

įrenginių – USB.  

 „Refresh“ – atnaujinti informacijos sąrašą.  

 „Format“ – suformatuoja kietąjį diską. Pasirinkite, kurį diską 

formatuosite, ir paspauskite „Format“. Toliau, norėdami 
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sutikti, spauskite „OK“ ir „Cancel“, jei nesutinkate, kad po 

formatavimo visi diske esantys duomenys bus ištrinti.  

 „Cancel“ – atšaukti pakeitimus ir grįžti į prieš tai buvusį 

meniu.  

 

 
 Įrašymo įrenginys persikraus automatiškai, kai suformatuosite 

diską! 

 

 

 

 

 

5.3.4  Įrašas 

5.3.4.1 Įrašymo grafikas 

 

Pasirinkite „Menu  Record“ ir pateksite į įrašymo grafiko langą: 
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 „Channel“ – pirmiausia pasirinkite, kurio kanalo parametrus 

keisite. Galite pasirinkti visus „all“, jei visų kanalų įrašymo 

parametrai bus vienodi. 

 „Record type“ – pažymėkite varnelę, norėdami pasirinkti 

įrašo tipą. „Record“ – pastovus įrašas, o „Motion“ – judėsio 

aptikimas.  

 „Savaitės diena“ – galite sukurti įrašymo grafiką, kuriuo 

kameros veiks pasirinktame kanale. Galite pasirinkti vieną ar 

kelias savaitės dienas, o norėdami pažymėti visą savaitę, 

pažymėkite varnelę „ALL“. Žalia spalva pažymėtu laiku bus 

daromi pastovūs įrašai, o geltona – veiks judėsio aptikimo 

funkcija.  

 „ “ – norėdami visiškai pašalinti kurios nors dienos grafiką, 

jos eilutėje paspauskite šią piktogramą. 

 „Default“ – atkurti gamyklinius įrašymo grafiko parametrus.  

 „Copy“ – kai pakeisite visus norimus parametrus, juos galite 

nukopijuoti ir pritaikyti kitame kanale.  
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 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą.  

Įrašymo grafiko žymėjimas 

Pasirinkite kanalą ir norimą įrašo tipą („Record“ arba „Motion“). 

Tuomet naudodamiesi pele pasirinkite kuriomis valandomis 

naudosite vieną ar kitą įrašymo tipą. Kiekvienai dienai gali būti 

sukurti iki 6 laiko periodų. Abiejų tipų tam pačiam laikui taikyti nėra 

galima.  

 

Skaičiais yra pažymėta kokia tvarka parinkti nustatymus.  

 

 

Duomenų patikslinimas įrašymo grafikui 
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Paspauskite  ir galėsite nustatyti tikslų grafiko laiką. Kiekvienai 

dienai galima sukurti iki 6 laiko periodų, kuriais bus taikomas 

vienas ar kitas įrašymo būdas. 

 

 

5.3.4.2 Parametrai 

 

Pasirinkite „Menu  Record  Parameters“ ir atsidarys langas, 

kuriame galėsite keisti tokius kodavimo parametrus kaip raiška, 

kadrai per sekundę, srauto tipas, kokybė (bitrate).  



 

49 
 

 
 

 „Channel“ – pasirinkite norimą kanalą. 

 „Encode Level“ – iš išsiskleidusio sąrašo pasirinkite vieną iš 

kodavimo lygių: High profile/Main profile/Baseline 

(parametras, skirtas analoginėm kamerom). 

 „Encode mode“ – galima pasirinkti tarp vaizdo ir garso 

srautų (parametras, skirtas analoginėm kamerom). 

 „Encode type“ –  

 „Resolution“ – galite keisti raišką. Sistema palaiko įvairias 

raiškas. Jas galite pasirinkti iš išslenkančio sąrašo. 

 „Stream control“ – sistema palaiko du tipus: CBR ir VBR. 

VBR rėžimas leidžia keisti vaizdo kokybę (parametras, skirtas 

analoginėm kamerom). 

 „Frame rate“ – PAL standartas: 1 kadras/25 

kadrai/sekundė; NTSC standartas: 1 kadras/30 

kadrų/sekundė. 

 „Bit rate“ – šio parametro keitimas gali keisti vaizdo kokybę. 

Kuo didesnis skaičius, tuo kokybė turėtų būti geresnė. 
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 „Refer bitrate“ – nurodomos reikšmės optimaliam 

pasirinkimui. 

 „Copy“ – baigę keisti nustatymus galite juos nukopijuoti ir 

pritaikyti kitam kanalui.  

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį meniu.  

 

5.3.5 Kameros 

5.3.5.1 Pridėti kamerą 

Pasirinkite „Menu  Camera  Add Camera“ arba peržiūros lange 

paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Add camera“. Čia 

galite pridėti ar šalinti kameras, esančias tinkle, bei matyti jų 

informaciją.  
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 „Bandwidth idle“ – rodo šiuo metu prijungtų kamerų 

interneto srautą. 

 „Add“ – paspaudus šį mygtuką, atsidarys „Device Search“ 

langas ir automatiškai ieškos visų prietaisų vidiniame tinkle, 

palaikančių „Onvif ir Private“ protokolus. Pasirinkite norimus 

prietaisus ir paspauskite „Add“, jie atsiras „Added Devices“ 

sąraše. Taip pat, išskleidę „Filter“ pasirinkimų juostą, galite 

pasirinkti kitą protokolą ir ieškoti iš naujo. 

 „Filter“ – naudokite norėdami susiaurinti paieškos rezultatus.  

 „Search“ – IP adresų paieška. Taip pat matysite porto numerį 

ir protokolo tipą. Paspauskite ant IP adreso ir sistema 

surikiuos juos nuo mažiausio iki didžiausio. Dar kartą 

paspaudę matysite IP adresus nuo didžiausio iki mažiausio. 
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Galite pasirinkti eilutes, kad aiškiai matytumėte kameros 

duomenis. 

 „Cancel“ – atšaukti pakeitimus ir grįžti į prieš tai buvusį 

meniu. 

 „Auto add“ – visus prietaisus, esančius vidiniame tinkle, 

automatiškai prideda į įrašymo įrenginį. 

  „Delete“ – pasirinkite norimą kamerą jau pridėtose ir 

paspauskite  piktogramą. Taip pat galite pasirinkti kelias 

kameras ir paspausti „Delete“ mygtuką . 

 „Status“ -  reiškia, kad kamera tinkamai prisijungusi, o  

reiškia, kad nėra ryšio su kamera.  

 „Conf“ – nustatymai. Paspaudus „ “ piktogramą, atsidarys 

„Encode“ langas. Čia galėsite keisti kodavimo tipą, raišką, 

interneto srautą, kadrų dažnį bei kitus, su kodavimu 

susijusius, parametrus. 

 „Manual add“ – paspaudus šį mygtuką, atsidarys „Channel 

Setup“ langas, čia prietaisus galėsite pridėti rankiniu būdu. 
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 „Enable“ – pažymėkite varnelę ir šis kanalas darys įrašus ir 

turės peržiūros galimybę.  

 „Channel“ – pasirinkite kanalą, į kurį norite pridėti kamerą. 

  „Protocol“ – pasirinkite kameros naudojamą protokolą 

(Onvif, Private ir RTSP). 

 „Preview“ – antrinio srauto peržiūra yra numatytasis 

nustatymas, tačiau IPC portas palaiko dvigubą srautą. Abu 

srautai yra H.264 formato (gali būti ir H.265, jei palaiko 

įrenginys), kad būtų atkuriami normaliai. Antriniam srautui 

galima nustatyti D1 arba CIF raišką. 

 „User name“ – IPC kameros prisijungimo vardas (jei 

numatytasis vardas nėra admin, prašome jį pasikeisti į 

tinkamą). 
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 „Password“ – IPC kameros prisijungimo slaptažodis (jei 

numatytasis slaptažodis nęra admin, prašome jį pasikeisti į 

tinkamą).  

 „IP“ – IP kameros, pridėtos prie įrašymo įrenginio, IP 

adresas.  

  „Port“ – IP kameros portas. 

 „Save“ – išsaugoti pakeitimus pasirinktiems kanalams. 

 „Cancel“ – atšaukti pakeitimus ir grįžti į prieš tai buvusį 

meniu. 

 

 
 Analoginių kamerų kanalai čia nerodomi. 

 Jei visi skaitmeninių kamerų kanalai yra užimti, daugiau 

kamerų pridėti nebeleis. 
 

5.3.5.2 OSD 

Pasirinkite „Menu  Camera  OSD“, atsiras „OSD“ nustatymų 

langas. Čia galite pakeisti IP kameros OSD tekstą, laiką ir kitą 

susijusią informaciją. 
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 „Channel“ – galite nustatyti norimą kanalo numerį. 

 „Channel name“ – galite nustatyti IP kameros pavadinimą. 

 „Time“ – galite išjungti arba įjungti laiko rodymą kanalo 

lange. 

 „Text“ – galite išjungti arba įjungti kameros pavadinimo 

rodymą kanalo lange. 

 „Date format“ – galite nustatyti datos formatą. 

 „OSD position“ – galite nustatyti teksto poziciją kanale. 

 „Mirror“ – galite pakeisti teksto kryptį. 

 „Apply“ – paspaudę šį mygtuką, išsaugosite nustatymus. 

 „Cancel“ – grįšite į praėjusį langą. 

 

 
  

5.3.5.3 Vaizdas 

Pasirinkite „Menu  Camera  Image“ ir atsiras kanalų vaizdo 

nustatymų langas. Čia galite pamatyti ir pakeisti IP kamerų 

šviesumą, kontrastą, ryškumą ir aštrumą. 
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 „Channel“ – paspaudę šį mygtuką, galėsite pasirinkti kurio 

kanalo vaizdą norite redaguoti. 

 „Brightness“ – galite reguliuoti kanalo vaizdo šviesumą. 

 „Contrast“ – galite reguliuoti kanalo vaizdo kontrastą. 

 „Saturation“ – galite reguliuoti kanalo vaizdo ryškumą. 

 „Sharpness“ – galite reguliuoti kanalo vaizdo aštrumą. 

 „Default“ – paspaudę šį mygtuką, atstatysite kanalo vaizdo 

gamyklinius nustatymus. 

 „Apply“ – paspaudę šį mygtuką, išsaugosite pakeitimus. 

 „Cancel“ – grįšite į praėjusį langą. 

 

5.3.5.4 Judėsio aptikimas 

Pasirinkite „Menu  Camera  Motion“ ir atsivers judėsio 

detekcijos parametrų langas. Čia galėsite peržiūrėti ir pakeisti 

judesio detekcijos nustatymus. 
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 „Channel“ – pasirinkite kanalą, kuriame taikysite judėsio 

aptikimą.  

 „Set area“ – galite pažymėti zoną matomame vaizde, kurioje 

taikysite judėsio aptikimą. Paspaudę laikykite kairįjį pelės 

mygtuką ir pažymėkite zoną. 

 „Sensitivity“ – galite nustatyti sistemos jautrumą, 11 

reikšmių. 

 „Enable detection“ – pažymėkite varnelę ir judėsio aptikimo 

funkcija bus įjungta. 

 „Buzzer alarm“ – pažymėkite varnelę ir, suveikus judėsio 

aptikimui, įrenginys skleis garsinį signalą. 

 „Send e-mail“ – pažymėkite varnele ir, suveikus judesio 

aptikimui, įrenginys atsiųs įspėjamąją informaciją į nurodytą 

elektroninį paštą. 

  „Record channel“ – pažymėkite varnelę ir aptikusi judėsį 

sistema pradės daryti įrašą.  

 „Record time“ – įveskite, kiek laiko judėsio užfiksavimo bus 

daromas įrašas.  
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 „Default“ – atkurti gamyklinius judėsio aptikimo parametrus. 

 „Copy“ – kai nustatote visus reikiamus parametrus, galite juo 

nukopijuoti ir pritaikyti kitam kanalui.  

 „Apply“ – išsaugoti judėsio aptikimo parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ - atšaukti judėsio aptikimo parametrų pakeitimus ir 

grįžti į prieš tai buvusį meniu.  

 

5.3.5.5 Vaizdo praradimas 

Pasirinkite „Menu  Camera  Video loss“ ir pateksite į vaizdo 

praradimo nustatymų langą. Čia galite nustatyti, kad įrenginys 

skleistų garsinį signalą, jei dings vaizdas pasirinktame kanale. 

 

 „Channel“ – pasirinkite, kuriam kanalui taikysite šį 

nustatymą. 

 „Enable“ – pažymėkite varnelę, norėdami įjungti šią 

funkciją. 

 „Screen display“ – pažymėkite varnele, norėdami, kad 

sistemoje pasirodytų iššokantis langas su įspėjamąja 

informacija.  
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 „Send e-mail“ – pažymėkite varnele, norėdami, kad sistema 

išsiųstų elektroninį laišką su įspėjamąja informacija. 

 „Buzzer alarm“ – pažymėkite varnele, norėdami, kad įvykio 

metu sistema skleistų garsinį signalą. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

 
 Šią funkciją palaiko tik analoginiai kanalai. 

 

 

5.3.5.6 PTZ 

Pasirinkite „Menu  Camera  PTZ“ ir atsidarys PTZ nustatymų 

langas. Čia galėsite nustatyti PTZ kameros judėjimo greitį, judėjimo 

kryptį, nustatyti judėjimo maršrutus. 
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PTZ kontrolė naudojama reguliuoti kameros kryptį,  sukimosi greitį ir 

priartinimą, fokusavimą ir diafragmos nustatymus bei galima atlikti 

judėjimo maršruto nustatymus.  

 „Zoom“ – naudokite  /  mygtukus, norėdami priartininti ar 

atitolinti vaizdą. 

 „Focus“ – naudokite  /  mygtukus, norėdami sufokusuoti 

norimą vaizdą. 

 „Iris“ – naudokite  /  mygtukus, norėdami pašviesinti ar 

patamsinti rodomą vaizdą. 

 „Speed“ – čia galite nustatyti kameros judėjimo greitį. Kuo 

didesnė reikšmė – tuo didesnis greitis. 

 Nustatyti taško poziciją – naudodamiesi kameros krypties 

valdymo mygtukais, nuveskite ją į pageidaujamą poziciją, 

išskleiskite „Preset“ juostą, pasirinkite norimą taško numerį ir 

paspauskite „Set“mygtuką. 
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 Kruizo nustatymai – „Patrol setup“ lange išskleiskite „Cruise 

juostą ir pasirinkite norimą judėjimo maršruto grupę, tada 

apačioje esančioje lentelėje pasirinkite pozicijos numerį ir 

paspauskite pieštuko piktogramą. Nustatykite pozicijos tašką, 

kiek laiko kamera rodys šį tašką ir kokiu greičiu pereis prie kito. 

Tuomet grįžkite į „Patrol setup“ meniu ir paspauskite „Cruise on“.  

 

 „Del cruise“ – pasirinkite norimą judėjimo maršruto grupę ir, 

paspaudę šį mygtuką, galėsite šią grupę pašalinti.  

  „Del all cruise“ – paspaudę šį mygtuką, pašalinsite visas 

maršruto grupes. 

  „Stay time“ – galite nustatyti, kiek laiko rodys tašką. 

 „Patrol speed“ – judėjimo tarp taškų greitis. 

 
 Įrenginys palaiko iki 255 taškų („Presets“), tačiau pačios PTZ 

kameros gali palaikyti kitokį taškų skaičių. 
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5.3.5.7 PTZ nustatymai 

Pasirinkite „Menu  Camera  PTZ setup“ ir pateksite į PTZ 

nustatymų langą. Čia galėsite keisti PTZ kameros protokolą, 

adresą, spartos dažnį, duomenų dažnį, sustabdymui skirtą 

dvejetainį kodą. 

 

 „Channel“ – pasirinkite, kuriame kanale veikia PTZ kamera. 

 „Protocol“ – pasirinkite atitinkamą PTZ protokolą. 

 „Address“ – pasirinkite atitinkamą PTZ adresą. Numatytasis 

adresas yra 0. 

 „Baud rate“ – pasirinkite atitinkamą spartos dažnį. 

Numatytoji reikšmė yra 2400.  

 „Data bit“ – pasirinkite atitinkamą duomenų dažnį. 

Numatytoji reikšmė yra yra 8.  
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 „Stop bit“ – pasirinkite atitinkamą sustabdymui skirtą 

dvejetainį kodą. Numatytoji reikšmė yra 1.  

 „Check“ – yra trys variantai: nelyginis (odd), lyginis (even) 

ir jokio (none). Numatytasis parametras yra „None“. 

 „Default“ – atkurti gamyklinius PTZ parametrus.  

 „Copy“ – kai nustatysite visus parametrus, galite juos 

nukopijuoti ir pritaikyti kitam kanalui.  

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

5.3.5.8 Privatumo kaukė 

Pasirinkite „Menu  Camera  Privacy Mask“, pasirodys „Privacy 

Mask“ langas. Čia galėsite nustatyti sritį, kurios vaizdas būtų 

nerodomas. 

 

 „Channel“ – galite pasirinkti norimą kanalą. 
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 „Privacy zone selection“ – esančiame ekrane, laikydami kairįjį 

pelės mygtuką, pasirinkite sritį, kurios nerodytų. 

 „Clear all“ – pašalina visas  užmaskuotas sritis. 

 „Clear Zone 1, 2, 3“ – pašalina pasirinktą  užmasuotą sritį. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

 
 Šią funkciją palaiko tik analoginiai kanalai. 

5.3.5.9 Kanalo pavadinimas 

Pasirinkite „Menu  Camera Channel name“ ir pateksite į kanalo 

pavadinimo meniu, kuriame galėsite jį pakeisti. 

 

 „Channel“ – paspauskite dešiniu pelės mygtuku ant kanalo 

pavadinimo (gamykliškai bus nustatytas CHx), atsiras klaviatūra, 

įveskite norimą pavadinimą. 
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 „Default“ – paspaudę šį mytuką, atstatysite gamintojo 

nustatymus. 

 „Apply“ – paspaudę šį mygtuką, išsaugosite pakeistus 

parametrus. 

 „Cancel“ – paspaudę šį mygtuką, grįšite į praėjusį langą. 

 

5.3.6 Sistema  

5.3.6.1 Bendrieji nustatymai 

Bendrieji nustatymai yra skirstomi į 2 dalis: įrenginio nustatymus ir 

datos nustatymus. Čia galite nustatyti įrenginio kalbą, vaizdo įrašymo 

rėžimą, dienas, kurias bus daromas vaizdo įrašas, vaizdo standartą, 

laukimo rėžimo laiką, laiką ir datą bei kitus susijusius nustatymus. 

Įrenginio nustatymai 

Pasirinkite „Menu  Configuration  General“ ir pateksite į 

bendrųjų įrenginio nustatymų langą.  
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 „Enable setup wizard at device startup“ – pažymėkite 

varnelę, jei pageidaujate, kad užsikrovus sistemai būtų 

paleidžiamas „Nustatymo vedlys“ („Setup wizard“).  

 „Language“ – numatytoji kalbą yra anglų, tačiau galite 

pasirinkti iš kinų, lenkų, čekų, rusų, tailandiečių, hebrajų, 

persų, bulgarų, arabų, vokiečių, prancūzų, portugalų, turkų, 

ispanų, italų, vengrų, olandų, korėjiečių, rumunų ir graikų.  

 „Record mode“ – „Overwrite“ reiškia, kad pasibaigus vietai 

diske, bus trinamas seniausias įrašas ir jo vietoje rašomas 

naujas.  

 „Record days“ – galima nustatyti, kiek dienų vyks įrašymas, 

„No limit“ – jokie įrašymo apribojimai netaikomi.  

 „Video standart“ – galima pasirinkti tarp PAL ir NTSC vaizdo 

standartų.  

 „Standby time“ – galima nustatyti, kiek laiko nieko nedarant 

su sistema nereikės prisijungti iš naujo. Jei palikus sistemą 

veikti peržiangiamas šis limitas, norėdami toliau naudotis 

įrenginiu turėsite iš naujo įvesti prisijungimo vardą ir 

slaptažodį.  

 „Config import“ –  

 „Config export“ -  

 „Device name“ – šiame laukelyje galite pervadinti savo 

įrenginį. 

 „Default“ – atkurti gamyklinius bendruosius sistemos 

nustatymus.  

 „Apply“ – išsaugoti pakeitimus parametruose.  

 „Cancel“ – grįžti į praėjusį langą. 

 

Datos nustatymai 
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Pasirinkite „Menu  Configuration  General  Date Settings“ ir 

pateksite į datos nustatymų langą.  

 
 

 „Set date/time manually“ – pažymėję varnele, datą, laiką 

bei kitus susijusius parametrus galėsite keisti rankiniu būdu. 

 „Date/time“ – paspaudus ant datos arba laiko, atsiranda 

klaviatūrą ir galite keisti datą bei laiką. 

 „Date format“ – galite rinktis tarp šių datos formatų: METAI-

MĖNUO-DIENA; MĖNUO-DIENA-METAI; DIENA-MĖNUO-METAI. 

 „Separator“ – galima datos dieną, mėnesį ir metus atskirti 

tašku, brūkšneliu arba pasviru brūkšniu.   

 „Time format“ – galite pasirinkti 12 arba 24 valandų 

formatą.  

 „Receive date/time from NTP“ – pažymėjus varnele, datą 

bei laiką įrenginys nustato pagal pasirinktą serverį.  

 „NTP server“ – NTP serverio IP adresas.  
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 „Time zone“ – pasirinkite savo būvimo vietos laiko juostą iš 

išsiskleidžiančio sąrašo.  

 „NTP port“ – NTP serverio portas. 

 „Interval (Min)“ – laiko intervalas tarp dviejų 

sinchronizuojančių veiksmų su NTP serveriu.  

  „Daylight-saving time“ – pažymėkite varnele ir atsidarys 

dienos šviesos taupymo laiko funkcija. Čia galėsite nustatyti 

susijusius parametrus, tokius kaip tipą, datą, pradžios ir 

pabaigos laiką. 

 „Channel check time“ – pasirinkite kanalus, paspauskite 

„Save“, ir pasirinktų kanalų rodoma data sutaps su įrenginio. 

 „Default“ – atstatyti gamyklinius nustatymus. 

  „Apply“ – išsaugoti nustatymų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti nustatymų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą.  

 

5.3.6.2 Tinklas 

Tinklo nustatymai 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  IP/Port“ ir 

pateksite į tinklo nustatymų meniu. 
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 „IP address“ – čia galite įvesti įrašymo įrenginio IP adresą. 

 „Enable DHCP“ – jei maršrutizatorius palaiko DHCP funkciją, 

IP kameros automatiškai pasiima IP adresą iš 

maršrutizatoriaus ir prisijungia prie įrašymo įrenginio.  

 „Network mask“ – įrenginio potinklis. 

 „Gateway“ – numatytasis įrašymo įrenginio gateway 

adresas. 

 „Primary DNS“ – dažniausiai pasiūlomas vietinio interneto 

ryšio tiekėjo, Jūsų domeno IP adresas įrašomas čia.  

 „Secondary DNS“ – antras DNS adresas skirtas tuo atveju, 

kai neveikia pirmasis.  

 „Broadcast IP“ – transliacijos IP adresas. 

 „Device MAC“ – vietinio tinklo naudotojas gauna unikalų MAC 

adresą, kuriuo prisijungiama prie vietinio tinklo. 

 „TCP port“ – numatytoji reikšmė yra 5000.  

 „HTTP port“ – numatytoji reikšmė yra 80.  

 „RTSP port“ – numatytoji reikšmė yra 554.  
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 „Network rate“ – parodo interneto perdavimo srautą. 

 „Refresh“ – paspauskite, jei norite perkrauti langą. 

 „Default“ – atkurti gamyklinius tinklo parametrus.  

 „Apply“ – išsaugoti pakeitimus tinklo parametruose.  

 „Cancel“ – atšaukti pakeitimus ir grįžti į prieš tai buvusį 

meniu.  

 

DDNS 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  DDNS“ ir pateksite į 

DDNS parametrų valdymo langą. Jums reikalingas kompiuteris su 

veikiančia DDNS programa arba statinis IP adresas.  

 

 „Enable DDNS“ – įgalinti DDNS funkciją. 

 „DDNS type“ – galima rinktis iš kelių tipų, įskaitant ORAY, 

NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-

EYES. Šie tipai gali būti naudojami kartu, atsižvelgiant į 

naudotojo poreikius ir įrangą.  

  „Refresh time“ – neregistruoti labai dažnai, intervalai turėtų 

būti didesni nei 60 sekundžių. Pernelyg daug registracijos 

užklausų gali perkrauti serverį.  
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 „User name“ – naudotojo vardas priregistruotas DNS 

paslaugų tiekėjo duomenų bazėje. 

 „Password“ – slaptažodis priregistruotas DNS paslaugų 

tiekėjo duomenų bazėje. 

 „Domain“ – domeno vardas priregistruotas DNS paslaugų 

tiekėjo duomenų bazėje.  

 „Default“ – atkurti gamintojo DDNS nustatymus.  

 „Apply“ – išsaugoti DDNS nustatymų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti DDNS nustatymų pakeitimus ir grįžti į 

prieš tai buvusį meniu.  

 
 

 

 
 Kai DDNS bus sėkmingai sukonfiguruotas, galėsite tiesiai į IE 

naršyklės adreso eilutę įvesti užregistruotą domeno vardą ir 

taip valdyti savo įrašymo įrenginį.  

 

  Elektroninis paštas 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  Email“ ir atsidarys 

elektroninio pašto nustatymo langas. Galėsite nustatyti pranešimą, 

kurį gausite atsiradus įspėjamąjai informacijai. 
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 „Enable e-mail alarm notifications“ – įgalina elektroninių 

laiškų siuntimo funkciją.  

 „SMTP server“ – pašto serverio adresas, kuris gali būti IP 

adresas arba domenas (domenas turi būti patvirtintas teisingu 

DNS paruošimu, kad veiktų). 

 „SMTP port“ – pašto serverio porto numeris. 

 „Username“ – siuntėjo pašto prisijungimo vardas. 

 „Password“ – atitinkamo siuntėjo pašto slaptažodis.  

 „Sender“ – siuntėjo pašto adresas. 

 „Recipient“ – įspėjamoji informacija bus siunčiama į šį pašto 

adresą.  

 „Subject“ – laiško temą galite įrašyti patys.  

 „Message interval“ – įspėjamojo laiško siuntimo intervalas.  
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 „Encryption“ – SSL (SecureSocketLayer) funkcijos įgalinimas 

prisijungiant prie pašto serverio.  

 „Attach file“ – kai sistema aptinka judėsį, bus padaroma 

nuotrauka ir prisegama prie siunčiamo laiško. 

 „Anonymity logion“ – pašto serverio porto numeris.  

  „Time period (1/2) – siunčiamų laiškų laiko periodo 

nustatymas. Nustačius, ispėjamąjį laišką siunčia tik nustatytu 

laiku. 

  E-mail test – nustatę visus reikalingus parametrus, 

paspauskite šį mygtuką, jog įsitikintumėte, kad visi 

nustatymai yra teisingi. 

 „Default“ – atkurti gamyklinius elektroninio pašto 

nustatymus.  

 „Apply“ – išsaugoti pakeitimus elektroninio pašto 

nustatymuose. 

 „Cancel“ – Grįžti į praėjusį langą.  

 

P2P  

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  P2P“ ir pateksite į 

P2P valdymo langą. Ši funkcija naudojama nuotoliniam stebėjimui per 

kompiuterį ar išmanųjį telefoną. Norėdami parsisiųsti programėlę 

telefonui, tiesiog nuskaitykite QR kodą pagal naudojamo telefono 

operacinę sistemą.  
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 „Status“ – parodo įrenginio P2P būseną. 

 „Enable P2P“ – išjungti/įjungti įrenginio P2P funkciją. 

 „User number“ – parodo prisijungusių vartotojų skaičių. 

 „Android“ – atsisiuntimo nuoroda telefonui, naudojančiam šią 

operacinę sistemą. 

 „IOS“ - atsisiuntimo nuoroda telefonui, naudojančiam šią 

operacinę sistemą. 

 „SN“ – parodo įrenginio P2P serijinį numerį. Kiekvienas 

serijinis numeris yra unikalus. 

 „Apply“ – išsaugoti P2P parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ – atšaukti P2P parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš 

tai buvusį langą.  

 

 

FTP 
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Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  FTP“ ir pateksite 

į FTP valdymo langą. Norėdami naudotis FTP paslauga, turėsite 

parsisiųsti FTP paslaugos valdymo įrankį (pvz.: Ser-U FTP 

SERVER). 

 
 

 „Enable FTP“ – įgalina FTP funkciją.  

 „FTP server“ – FTP serverio IP ar HTTP tinklo adresas. 

 „FTP port“ – numatytasis FTP portas yra 21, tačiau jei Jūsų 

FTP serverio portas kitoks – naudokite tokį, koks yra.  

 „User name“ – jūsų FTP paskyros prisijungimo vardas. 

 „Password“ – jūsų FTP paskyros prisijungimo slaptažodis. 

 „File upload“ – sukuriamo failo FTP serveryje pavadinimas. 

 „Channel“ – pasirinkite kanalą, kurio vaizdo failus norėsite 

įkelti į FTP serverį. 

 „Week“ – nustatyti dieną, kurią vaizdo įrašus kels į FTP 

serverį. 

 Time period (1/2) – nustatykite laiko intervalą, kuriuo 

vaizdo įrašus kels į FTP serverį. 
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 „Test“ – paspaudę test, patikrinsite ar įrašymo įrenginys 

sėkmingai perkelia vaizo įrašus į FTP serverį. 

 „Default“ – gamyklinių FTP parametrų atkūrimas. 

 „Apply“ – išsaugoti FTP parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti FTP parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš 

tai buvusį meniu. 

 

UPNP 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  UPNP“ ir pateksite 

į UPNP parametrų langą. Šis protokolas naudojamas įtvirtinti ryšį 

tarp LAN ir WAN.  

 

 „Enable“ – pažymėkite norėdami įgalinti šią funkciją. 

 „State“ – kai UPNP neveikia, rodomas užrašas „Unknown“, o 

kai veikia tinkamai – „Success“. 
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 „Internal IP“ – maršrutizatoriaus LAN IP adresas. 

 „External IP“ – maršrutizatoriaus WAN IP adresas. 

 „Port mapping table“ – ši lentelė skirta matyti visus „port“ 

sąryšius su maršrutizatoriumi. 

 „Add“ – spauskite norėdami sukurti „Port“ sąryšius. 

 „Server Name“ – įveskite paslaugos pavadinimą ir pats jį 

apibrėžkite. 

 „Internal port“ – įveskite reikiamą HTTP „port“ sąryšį, PTSP 

„port“ sąryšį, TCP „port“ sąryšį. 

 „External port“ – galite apibrėžti pats, gali būti toks pat 

kaip ir „Internal port“, bet negali pasikartoti kiti įrenginio 

„port“ sąryšiai 

 „Delete“ – spauskite norėdami pašalinti „Port“ sąryšius. 

 „Default“ – atkurti UPNP gamyklinius parametrus. 

 „Apply“ – išsaugoti UPNP parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti UPNP parametrų pakeitimus ir grįžti į 

prieš tai buvusį meniu. 

 

 Prieš įjungę šią funkciją, įsitikintkite, kad maršrutizatorius 

prie kurio prijungtas įrenginys yra pirmo lygio ir UPnP 

funkcija yra galima. 

 Kai nustatinėjate maršrutizatoriau išorinį portą, rinkitės 

tarp 1024 ir 5000. Nenaudokite gerai žinomo tarp 1 ir 255 

ir sistemos porto tarp 256 ir 1023, kad išvengtumėte 

konflikto.  

 

PPPOE 
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Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  PPPOE“ ir 

atsidarys PPPOE nustatymų langas. Ši funkcija daugiausiai 

naudojama su ADSL paslaugomis. 

 

 

 „Enable“ – įgalina šią funkciją. 

 „Server name“ – pašto serverio adresas, kuris gali būti IP 

adresas arba domenas (domenas turi būti patvirtintas teisingu 

DNS paruošimu, kad veiktų). 

 „Password“ – pašto serverio slaptažodis. 

 „IP address“ – Šis IP yra dinaminė reikšmė, su šiuo IP jūs 

pasieksite savo įrenginį. 

 „Default“ – atkurti PPPoE nustatymų gamyklinius 

parametrus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą.  
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Cloud laikmena 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  Cloud storage“ ir 

pateksite į cloud laikmenos nustatymų langą. 

 

 „Enable“ – įgalina šią funkciją. 

 „Dropbox“ – cloud laikmenos tipas. 

 „Google“ – cloud laikmenos tipas. 

 „Upload folder“ – aplanko, į kurį bus keliami failai, 

pavadinimas. 

 „Username“ – rodo pasirinktos laikmenos tipo vartotojo 

vardą. 

 „Capacity“ – rodo visą laikmenos talpą. 

 „Used“ - rodo, kokia laikmenos talpa yra naudojama. 

 „Test“ – susiekite ir paspauskite šį mygtuką, kad 

patikrintumėte, ar susiejimas sėkmingas. 

 „Default“ – atkurti cloud laikmenos nustatymų 

gamyklinius parametrus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš 

tai buvusį langą.  



 

80 
 

 

 
 Pasirinkite cloud laikmenos tipą, įveskite pastvirtinimo kodą, 

paspauskite „Bind“ ir tuomet matysite vartotojo vardą, galimą 

laikmenos talpą ir išnaudotą talpą.  

Telnet 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Network  Telnet“ ir 

pateksite į Telnet nustatymų langą. 

 

 „Enable“ – įjungti/išjungti nuotolinio Telnet prisijungimo 

funkciją. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš 

tai buvusį langą.  

 

5.3.6.3 Ekranas 

 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Display“ ir pateksite į 

ekrano nustatymų langą. Čia galėsite keisti ekrano rezoliuciją ir 

keisti OSD rodymo parametrus. 
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 „Resolution“ – įrenginio vaizdo išėjimo rezoliucija. 

Pakeitimus matysite tik perkrovę įrenginį.  

 „UI tranparency“ – meniu lango peršveičiamumas. Kuo 

didesnė reikšmė, tuo didesnis peršviečiamumas.  

 „Show OSD time“ – pažymėkite varnelę, jei peržiūroje norite 

matyti laiką. 

 „Show channel name“ – pažymėkite varnelę, jei peržiūroje 

norite matyti kanalo pavadinimą. 

 „Show after boot“ – nustatykite, kiek kanalų matysite 

startavus įrenginiui. 

  „Defaults“ – atkurti gamyklinius ekrano parametrus.  

 „Apply“ – išsaugoti ekrano parametrų pakeitimus.  

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą.  

 

5.3.6.4 Trikdžiai 

Pasirinkite „Menu  Configuration  Exception“ ir pateksite į 

trikdžių parametrų langą. Trikdžių parametrai padalinti į kietojo 

disko trikdžius ir interneto trikdžius. 

Kietojo disko trikdžiai 
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 „Event type“ – yra du tipai: No disk (nėra disko) ir disk error 

(disko klaida).  

 „Enable“ – pažymėkite, norėdami įjungti fukciją. 

 „Screen display“ – sistemos meniu pasirodys iššokantis 

langas su perspėjamąja informacija. 

 „Send e-mail“ – sistema gali išsiųsti elektroninį laišką su 

įspėjamąja informacija. 

 „Buzzer alarm“ – įjungiamas garsinis aliarmas. 

 „Default“ – atstato kietojo disko trikdžių gamintojo 

parametrus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

Interneto trikdžiai 



 

83 
 

 

 „Event type“ – yra du tipai: broken network (nutrūkęs 

tinklas) ir IP conflict (IP adresų konfliktas). 

 „Enable“ – pažymėkite, norėdami įjungti fukciją. 

 „Screen display“ – sistemos meniu pasirodys iššokantis 

langas su perspėjamąja informacija. 

 „Send e-mail“ – sistema gali išsiųsti elektroninį laišką su 

įspėjamąja informacija. 

 „Buzzer alarm“ – įjungiamas garsinis aliarmas. 

 „Default“ – atstato interneto trikdžių gamintojo parametrus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

5.3.6.5 Naudotojas 

 

Pasirinkite „Menu  Configuration  User“ ir pateksite į 

naudotojo nustatymų langą. Čia galėsite pridėti, tvarkyti ir istrinti 

naudotojus. 
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 Pagal gamintojo nustatymus, administratoriaus vardas yra 

admin, o slaptažodis 12345. Administratorius gali pridėti, 

ištrinti ir keisti kitų naudotojų parametrus. 

 „User“ – sąrašas visų sukurtų naudotojo paskyrų. Admin – tai 

visas prieigos teises turintis naudotojas. Šio naudotojo 

privilegijų koreguoti negalima, įmanoma tik pakeisti 

slaptažodį. Kitų naudotojų paskyros turi mažiau teisių. 

  „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

Pridėti naudotoją 

1 žingsnis: paspauskite „Add user“ mygtuką ir atsidarys 

naudotojo pridėjimo langas. 

2 Žingsnis: įrašykite naudotojo informaciją, parinkite jo lygį 

ir išsaugokite. 
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 Naudotojai gali būti dviejų lygių: valdytojas (operator) arba 

bendras (general). Pagal gamintojo parametrus valdytojas turi 

prieigą prie interneto nustatymų, ekrano nustatymų ir trikdžių 

nustatymų, o bendrojo lygio naudotojai prieigos prie šių 

nustatymų neturi. 

 

3 žingsnis: įgaliojimų nustatymas. Pasirikite naudotoją ir 

paspauskite jam priklausančią  piktogramą, įeisite į įgaliojimų 

nustatymo langą. 

 

 

 

 
 

Įgaliojimų aprašymas 

 

 Įgaliojimai yra skirstomi į: vietinius nustatymus (local 

configuration), nuotolinius nustatymus (local configuration) ir 

kanalų nustatymus (channel configuration). 

„Local config“ (vietiniai nustatymai): „Poll“ („Local Pool“), 

kietasis diskas („Local HDD“), kamerų nustatymai („Local 

Camera Setup“), konfiguracijos („Local Configuration“), interneto 

tinklas („Local Network“), ekranas („Local Display“), trikdžiai 
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(„Local Exceptions“), naudotojai („Local User“), sistemos 

informacija („Local System Information“), prisijungimas („Local 

Log“), rankinis atnaujinimas („Local Manual Update“), 

automatinis atnaujinimas („Local Online Update“), automatinė 

priežiūra („Local Auto Maintain), gamyklinių nustatymų 

atstatymas („Local Restore Default“), įrenginio perkrovimas 

(„Local Shutdown Reboot“), kanalų nustatymas („Local Channel 

Config“), perspėjimo signalas(„Local Alarm“).  

„Remote Config“ (nuotoliniai nustatymai): „Poll“ („Remote 

Pool“), kietasis diskas („Remote HDD“), kamerų nustatymai 

(„Remote Camera Setup“), konfiguracijos („Remote 

Configuration“), interneto tinklas („Remote Network“), ekranas 

(„Remote Display“), trikdžiai („Remote Exceptions“), naudotojai 

(„Remote User“), sistemos informacija („Remote System 

Information“), prisijungimas („Remote Log“), rankinis 

atnaujinimas („Remote Manual Update“), automatinis 

atnaujinimas („Remote Online Update“), automatinė priežiūra 

(„Remote Auto Maintain), gamyklinių nustatymų atstatymas 

(„Remote Restore Default“), įrenginio perkrovimas („Remote 

Shutdown Reboot“), kanalų nustatymas („Remote Channel 

Config“), perspėjimo signalas(„Remote Alarm“). 

„Channel Config“ (kanalų nustatymai) – vietiniai 

nustatymai: vaizdo peržiūra („Local Live View“), PTZ kontrolė 

(„Local PTZ Control“), vaizdo įrašų peržiūra („Local Playback“), 

įrašymas („Local Record“), kodavimas („Local Encode“), OSD 

nustatymas („Local OSD Setup“), vaizdo įrašų nustatymas 

(„Local Video Setup“), judesio aptikimas („Local Motion 

Detection“), atsarginės kopijos įrašymas („Local File Backup“), 

privatumo kaukė („Local Privacy Mask“), vaizdo dingimas („Local 

Video Loss“). Nuotoliniai nustatymai: vaizdo peržiūra („Remote 

Live View“), PTZ kontrolė („Remote PTZ Control“), vaizdo įrašų 
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peržiūra („Remote Playback“), įrašymas („Remote Record“), 

kodavimas („Remote Encode“), OSD nustatymas („Remote OSD 

Setup“), vaizdo įrašų nustatymas („Remote Video Setup“), 

judesio aptikimas („Remote Motion Detection“), atsarginės 

kopijos įrašymas („Remote File Backup“), privatumo kaukė 

(„Remote Privacy Mask“),  visų kanalų vaizdo dingimas („Remote 

Video Loss for all channel“). 

Naudotojo koregavimas 

1 žingsnis: pasirikite naudotoją ir paspauskite jam priklausančią 

 piktogramą, įeisite į naudotojo koregavimų nustatymo langą. 

2 žingsnis: keiskite naudotojo informaciją. Galite keisti 

naudotojo vardą, slaptažodį, naudotojo lygį ir paspauskite „Save“. 

Naudotojo pašalinimas 

1 žingsnis: ištrinti naudotoją gali tik administratorius. 

Pasirinkite naudotoją ir paspauskite jam priklausančią  piktogramą 

ir atsiras naujas langas. 

2 žingsnis: paspauskite „Save“, ištrinsite pasirinktą naudotoją ir 

grįšite į prieš tai buvusį langą. 

 

 Administratoriaus ištrinti negalima, galima tik pakeisti jo 

slaptažodį. 

 Valdytojai ir bendrieji naudotojai negali pridėti ar ištrinti 

naudotojų. 

 

5.3.6.6 Kanalų nustatymai 
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Pasirinkite „Menu  Configuration  Channel config“ ir pateksite į 

kanalų nustatymų langą. Čia galėsite juos keisti bei parinkti, kokie 

kanalai bus skirti AHD, o kurie IP kameroms.  

 

1 žingsnis: varnele pažymėkite, kokį signalo tipą norite naudoti 

kanale. 

2 žingsnis: paspauskite „Apply“ norėdami išsaugoti pakeitimus 

ir tuomet įrenginys persikraus. 

 

 „Default“ – atstato kanalų nustatymų gamintojo parametrus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 
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 Kai renkatės signalo tipą vienam kanalui, vadovaukitės tam 

tikromis taisyklėmis, kurias sistema pritaikys automatiškai 

darant pasirinkimą. 

 Naudojamas signalo tipas turi atitikti su pasirinktuoju. AHD 

rėžimu veikiančiuose kanaluose galite naudoti ir 

TVI/CVBS/AHD/CVI įrenginius, jei vaizdo režimo pakeitimas 

sukelia vaizdo nukrypimą, ištraukite vaizdo kabelį ir vėl jį 

įdėkite. IP rėžimu veikiančiuose kanaluose naudokite tik IP 

įrenginius. 

 Peržiūros lange kanaluose, kurie viekia AHD rėžimu, nesant 

signalui bus matomas užrašas „HD VIDEO“. IP kanaluose 

nesant signalui bus matomas užrašas „NO VIDEO“. 

 

5.3.7 Informacija 

5.3.7.1 Informacija 

Srauto informacija 

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Menu  Maintenance  

System  Stream Info“ ir pateksite į srauto informacijos 

langą. Čia galite matyti kiekvieno kanalo interneto srautą 

realiu laiku ir vaizdo raiškos informaciją. 
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 „Cancel“ – grįžti į prieš tai buvusį langą. 

 

Versijos informacija 

Pagrindiniame meniu pasirinkite „Menu  Maintenance  System 

 Version Info“ ir matysi programinės įrangos versijos 

informaciją, įskaitant produkto modelį, versijos numerį ir versijos 

datą. 
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 „Device name“ – įrenginio pilnas pavadinimas, nustatytas 

vaizdo įrašymo įrenginiui. 

 „Model NO.“ – maksimalus kanalų skaičius, kurį palaiko 

įrenginys. 

 „Version“ – sistemos programinės įrangos versija. 

 „Date“ – data, kada buvo įrašyta ar atnaujinta programinė 

įrangą.  

 „Cancel“ – grįžti į prieš tai buvusį langą. 

 

5.3.7.2 Registras 

Pasirinkite „Menu  Maintenance  Log“ ir pateksite į registro 

langą. Peržiūrėdami sistemos registrą galite ieškoti reikalingų įvykių 

pagal datą ir konkretų laiko tarpą.  

 

 



 

92 
 

 

  „Type“ – pasirinkite, kokios informacijos ieškosite. 

 „Start time/End time“ – pasirinkite, kurio laikotarpio 

informacijos ieškosite. 

 „Query“ – ieškoti registro pagal pasirinktus kriterijus.  

 „PgUp/PgDn“ – naudodamiesi šiais mygtukais, galite 

peržiūrėti visą užregistruotą informaciją. 

 „Clear“  - išvalyti visą informaciją.  

 „Cancel“  - grįžti į prieš tai buvusį meniu. 

 

5.3.7.3 Sistemos atnaujinimas 

 

Pasirinkite „Menu  Maintenance  Manual Upgrade“ ir pateksite į 

sistemos atrnaujinimo langą.  

 
 

 „Refresh“ – atnaujinti rodomą lango informaciją. 

 „Upgrade“ – pradėti sistemos atnaujinimą. 

 „Cancel“ – grįžti į prieš tai buvusį langą. 
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Jei įrenginys aptiko programinės įrangos atnaujimą prijungtoje USB 

laikmenoje, matysite visą susijusią informaciją.  

Atnaujinimo per USB laikmeną nurodymai: įsikelkite 

atnaujinimo failą (jis turėtų būti pavadintas: 

xxxxx_update_x_Vx.x.xx.x.bin) į USB laikmeną ir prijunkite ją prie 

įrašymo įrenginio. Jei lange nematote atnaujinimo, paspauskite 

„Refresh“ ir failų sąrašas bus atnaujintas. Jei vis dar nematote failo, 

patikrinkite, ar USB laikmena prijungta tinkamai ir ar failas 

pavadintas, kaip nurodyta. Kai failas pasirodo sąraše, pasirinkite jį 

ir spauskite „Upgrade“. Jei atnaujinimo nepageidaujate, spauskite 

„Cancel“ 

 

 Kol vyksta atnaujinimas, jokiu būdu neatjunkite įrenginio nuo 

elektros tinklo ir neištraukite USB laikmenos. Po atnaujinimo 

sistema automatiškai persikraus, tai gali užtrukti nuo 3 iki 5 

minučių. Rekomenduojama po atnaujinimo atkurti gamyklinius 

parametrus.  

 

5.3.7.4 Atnaujinimas per tinklą 

Pasirinkite „Menu  Maintenance  Online update“ ir pateksite į 

atnaujinimo tinklu langą. 
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 „Status“ – dabartinės programinės įrangos versija. 

 „Auto update“ – pažymėkite, jei pageidaujate, kad sistema 

automatiškai atsinaujintų atsiradus atnaujinimui. 

 „Update time“ – pasirinkite laiką, kuriuo bus automatiškai 

atnaujinama programinė įranga. 

 „Check“ – paspauskite, kad patikrintumėte, ar yra išleistas 

programinis atnaujinimas. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – grįžti į prieš tai buvusį langą. 

 

5.3.7.5 Automatinis perkrovimas 

Pasirinkite „Menu -> Maintenance -> Auto maintain“ ir pateksite į 

automatinio perkrovimo nustatymų langą. 
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 „Default“ – atstato visų parametrų gamyklinius nustatymus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrų pakeitimus. 

 „Cancel“ – atšaukti parametrų pakeitimus ir grįžti į prieš tai 

buvusį langą. 

 

 

 

Sistema automatiškai persikrauti gali periodiškai nustatytu 

laiku (kiekvieną mėnėsį, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną), 

jei pasirinksite „Never“, sistema automatiškai nepersikraus. 

5.3.7.6 Gamyklinių parametrų atkūrimas 

Pasirinkite „Menu  Maintenance  Restore default“ ir pateksite į 

visų parametrų gamyklinio atstatymo langą.  
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 „Restore record default param“ – pažymėkite varnele, jei 

norite atstatyti vaizdo įrašymo gamyklinius parametrus. 

 „Restore channel default param“ – pažymėkite varnele, jei 

norite atstatyti kamerų gamyklinius nustatymus. 

 „Restore configuration default param“ – pažymėkite 

varnele, jei norite atstatyti konfiguracijų gamyklinius 

nustatymus. 

 „Restore system maintenance default param“ – pažymėkite 

varnele, jei norite atstatyti sistemos informacijos gamyklinius 

nustatymus. 

 „Restore factory settings“ – pažymėkite varnele, jei norite 

atstatyti visus įrašymo įrenginio gamyklinius nustatymus. 

 „Apply“ – išsaugoti parametrus. 

 „Cancel“ – grįžti į prieš tai buvusį langą. 

 

5.3.8 Išjungimas 

Pagrindiniame meniu paspauskite ant „Shutdown“ ikonėlės ir 

atsidarys toks langas.  



 

97 
 

 

 „Logout“ – atsijungsite nuo paskyros ir pateksite į 

prisijungimo langą. 

 „Reboot“ – perkrausite įrenginį. 

 „Shut down“ – išjungsite įrenginį taip, kaip išjungiate 

kompiuterį saugiu būdu.  

 

 

 

 

 

6. WEB PRIEIGA 

6.1 Internet Explorer prisijungimas 
Norėdami užtikrinti sėkmingą prisijungimą prie įrašymo įrenginio, 

atsidarykite Internet Explorer naršyklę ir į adreso eilutę įveskite 
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įrenginio IP adresą (pagal numatytąjį nustatymą 192.168.1.88). 

 
 Viršutiniame dešiniajame lango kampe pasirinkite kalbą 

(palaikomos kinų, anglų, vokiečių, prancūzų, portugalų, turkų, 

ispanų, italų, vengrų, rumunų, korėjiečiųolandų ir graikų kalbos, 

numatytoji yra anglų kalba). Numatytasis prisijungimo vardas: 

admin, o slaptažodis: 12345. Įvedę spauskite „Login“. 

 

6.2 ActiveX įrašymas 

Pirmą kartą prisijungus prie prietaiso, reikia atsisiųsti ir įdiegti 

naršyklės papildinius. Paspauskite nuorodą ir sekite nurdymus tam, 

kad baigtumėte įdiegimą. 
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 Jei naudojatės Windows 7 operacine sistema, gali kilti 

problemų su atsarginės kopijos darymu ir įrašymu, todėl 

nustatykite administratoriaus nustatymus kaip parodyta 

žemiau: 

  

 

 

 

 

 

 

 Jei neužsikrauna Active X, nustatykite saugumo ir „Firewall“ 

nustatymus ant minimalio ribos ir taip pat pakeiskite kelis 
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naršyklės nustatymus: „Tool  Internet options  Custom 

level  Active X“. Čia visiems nustatymams pažymėkite 

„Enable“ ir spauskite „OK“. Tada Active X parsisiųs ir įsirašys 

automatiškai. 

 

6.3  Tiesioginio vaizdo peržiūra 

Po sekmingo prisijungimo atsidarys peržiūros langas ir matysite tokį 

vaizdą: 
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1. Sistemos meniu. Įeina tiesioginė peržiūra, įrašymo 

nustatymai, konfiguracija, pagalba, atsijungimas ir vartotojo 

vardo rodymas.  

2. Tiesioginės transliacijos peržiūros nustatymai. 

Atidaryti/uždaryti peržiūrą, įrašymas ir srauto keitimas. 

Ženklas Reikšmė 

CH1-CH9 Rodo visus prietaiso kanalus 

 Atidaryti/uždaryti atitinkamo kanalo peržiūrą. 

 
Jei paspausite šį mygtuką, bus daromas įrašas, 
kuris išsisaugos kompiuterio kietajame diske. 

 
Pirmo arba antro srauto pasirinkimas 

 

3. Vaizdo įrašų peržiūros mygtukas 

Ženklas Reikšmė 

 

Kanalų peržiūros perjungimas. Vienu metu 
galima peržiūrėti: 1 kanalą, 4 kanalus, 9 
kanalus ir 16 kanalų.  

 

Pirmo arba antro srauto nustatymas visiems 
kanalams. 

 

Atidaryti/uždaryti visų kanalų peržiūrą. 

 

Užfiksuoti. 
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Įjungti/išjungti visų įjungtų kanalų vaizdo 
įrašymą. 

 

Elektroninis priartinimas. 

 

Esant 1 kanalo peržiūros lange, galima 
pereiti į sekantį kanalą. 

 

Įjungti/išjungti garsiakalbį. 

 

Viso ekrano vaizdas, norėdami jį išjungti, 
paspauskite „Esc“ mygtuką. 

 

4. PTZ valdymo meniu 

Ženklas Reikšmė 

 
PTZ krypties kontrolės mygtukai. 

 

PTZ testas. 

 

Priartinimo mygtukai. 

 

Fokusavimo mygtukai. 

 

Diafragmos kontrolės mygtukai. 
 

 

PTZ sukimosi greičio kontrolė. 
 

 

Filmavimo taškų nustatymai. 

 

Peržiūrėti norima stebėjimo tašką. 

 

Nustatyti. 
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Ištrinti nustatymus. 
 

 

Kursavimo nustatymai. 
 

 

Įjungti/išjungti kursavimą. 
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6.4 Konfigūracija 
6.4.1 Vietinė konfigūracija 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Local Config“ ir 

pateksite į vietinės konfigūracijos langą. Čia galite pasirinkti, kur 

kaupsite nuotraukas ir įrašus, padarytus nuotoliniu būdu per 

interneto naršyklę. Paspauskite „Browse“, norėdami pasirinkti, 

aplanką, į kurį įrašytų failus, ir „Save“, kad pasirinkimus 

išsaugotumėte. 

 
 

6.4.2 Kameros 

6.4.2.1 Pridėti kamerą 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera-> Add 

Camera“ ir įeisite į kamerų paieškos langą. Čia galite pridėti, 
redaguoti ir trinti prietaisus. Svarbūs parametrai atitiks įrašymo 
įrenginio parametrus. 
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6.4.2.2 OSD 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  OSD“ 

ir pateksite į OSD nustatymų langą. Čia galite peržiūrėti ir nustatyti 

prietaiso pavadinimą, datą ir kitą susijusią informaciją. Svarbūs 

parametrai sutaps su įrenginio parametrais. 
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6.4.2.3 Vaizdas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  Image“ 

ir pateksite į vaizdo nustatymų langą. Čia galite peržiūrėti ir 

nustatyti kanalu šviesumą, kontrastą, ryškumą ir aštrumą. 

Pagrindiniai parametrai sutaps su įrašymo įrenginio parametrais. 

 

6.4.2.4 Judėsio aptikimas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  Motion 

Detection“ ir pateksite į judesio aptikimo nustatymų langą. Čia 

galite peržiūrėti ir nustatyti įrenginio judesio detekcijos 

nustatymus. Pagrindiniai parametrai sutaps su įrašymo įrenginio 

parametrais. 
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6.4.2.5 Vaizdo praradimas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  Video 

Loss“ ir pateksite į vaizdo praradimo nustatymų langą. Čia galite 

nustatyti, kad įrenginys skleistų signalą, kai prarandamas vaizdo 

signalas. Pagrindiniai parametrai sutaps su įrašymo įrenginio 

parametrais. 

 

 
 Šią funkciją palaiko tik analoginiai kanalai. 

6.4.2.6 PTZ nustatymai 
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Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  PTZ 

Setup“ ir pateksite į PTZ nustatymų langą. Čia galite keisti PTZ 

kanalą, protokolą, adresą, spartos dažnį ir t.t. Pagrindiniai 

parametrai sutaps su įrašymo įrenginio parametrais. 

 

6.4.2.7 Garsumas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  

Volume“ ir pateksite į garso nustatymų langą. Čia galite nustatyti 

garsumo lygį arba garsą išjungti. Pagrindiniai parametrai sutaps su 

įrašymo įrenginio parametrais. 
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6.4.2.8 Privatumo kaukė 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  Privacy 

Mask“ ir pateksite į privatumo kaukės nustatymų langą. Čia galite 

nustatyti kanalo privačią zoną. Pagrindiniai parametrai sutaps su 

įrašymo įrenginio parametrais. 

 

 

 Šią funkciją palaiko tik analoginiai kanalai. 
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6.4.2.9 Kanalų pavadinimai 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Camera  

Channel Name“ ir pateksite į kanalų pavadinimų nustatymų langą. 

Čia galite nustatyti kanalų pavadinimus. Pagrindiniai parametrai 

sutaps su įrašymo įrenginio parametrais. 

 

6.4.3 Įrašymas 
6.4.3.1 Įrašymas 
Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Record“ ir 

pateksite į vaizdo įrašų nustatymų langą. Čia galite nustatyti 

įrašymo būdą, tvarkaraštį bei kitus su įrašymu susijusius 

parametrus. Pagrindiniai parametrai sutaps su įrašymo įrenginio 

parametrais. 
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6.4.3.2 Kodavimas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Record  Encode“ 

ir pateksite į kodavimo nustatymų langą. Čia galite keisti 

pagrindinio ir antrinio srautų parametrus (rezoliucija, kodavimo 

formatas, kadrai per sekundę, srauto reikšmė) kiekvienam kanalui. 

Pagrindiniai parametrai sutaps su įrašymo įrenginio parametrais. 
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6.4.4 Kietasis diskas 
Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  HDD“ ir pateksite 
į kietojo disko konfiguravimų langą. Čia galite suformatuoti diską 
(pirmą kartą prijungus diską prie įrenginio formatuoti būtina), 
peržiūrėti jo numerį, būseną, talpą, vietos likutį ir tipą. Pagrindiniai 
parametrai sutaps su įrašymo įrenginio parametrais. 
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6.4.5 Systema 

6.4.5.1 Bendra 

Įrenginio nustatymai 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
General  Device Setting“ ir pateksite į įrenginio nustatymų langą. 
Čia galite nustatyti įrenginio kalbą, įrašimo tipą, dienas, kai 
daromas įrašas, vaizdo raišką ir t.t.  



 

114 
 

 
Data 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
General  Date“ ir pateksite į datos nustatymų langą. Čia galite 
nustatyti įrenginio datą ir laiką ir pasirinkti norimus kanalus, kurie 
sinchronizuotų laiką su įrašymo įrenginiu. 

 
 

DST 
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Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
General  Dst“ ir pateksite į Dst nustatymų langą. Čia galite 
nustatyti dienos šviesos taupymo laiką visų prietaisų prijungtų prie 
įrašymo įrenginio. 

 
 

 

6.4.5.2 Internetas 

IP/Port 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
Network  IP/Port“ ir pateksite į IP/Port nustatymų langą. Čia 
galite nustatyti įrenginio IP adresą, potinklį, gateway adresą ir kitą, 
su internetu susijusią, informaciją. Parametrai keičiami panašiai 
kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 
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DDNS nustatymas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
Network  DDNS“ ir pateksite į DDNS nustatymų langą. Čia galite 
įrenginį susieti su domenu ir taip nuotoliniu būdu valdyti įrenginį be 

atskiros programos. Parametrai keičiami panašiai kaip ir per patį 
įrašymo įrenginį. 
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Elektroninis paštas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  

Network  Email“ ir pateksite į elektroninio pašto nustatymų 
langą. Čia galite nustatyti elektroninio pašto funkcijas. Parametrai 
keičiami panašiai kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 
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P2P nustatymas  

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
Network  P2P“ ir pateksite į P2P nustatymų langą. Čia galite 
įjungti/išjungti P2P funkciją. Parametrai keičiami panašiai kaip ir 
per patį įrašymo įrenginį. 

 



 

119 
 

 

FTP nustatymai 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
Network  FTP“ ir pateksite į FTP nustatymų langą. Čia galite 
nustatyti FTP serverio funkcijas. Parametrai keičiami panašiai kaip 

ir per patį įrašymo įrenginį. 
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UPnP 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  Network  
UPnP“ ir pateksite į UPnP nustatymų langą. Čia galite įjungti ir 
nustatyti UPnP funkcijas. Parametrai keičiami panašiai kaip ir per patį 
įrašymo įrenginį. 
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PPPOE 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  Network  
PPPOE“ ir pateksite į PPPOE nustatymų langą. Čia galite nustatyti 
PPPOE funkcijas. Parametrai keičiami panašiai kaip ir per patį įrašymo 
įrenginį. 
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Cloud laikmena 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  Network  
Cloud Storage“ ir pateksite į Cloud laikmenos nustatymų langą. Čia 
galite įjungti ir nustatyti Cloud laimenos funkcijas. Parametrai 
keičiami panašiai kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 

 
 

6.4.5.3 Trikdžiai 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  
Exeption“ ir pateksite į trikdžių nustatymų langą. Čia galite 
nustatyti pavojaus signalą dėl trikdžių. Parametrai keičiami panašiai 
kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 
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6.4.5.4 Vartotojai 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  User“ ir 
pateksite į vartotojų valdymo langą. Čia galite sukurti/ištrinti 
naudotojų paskyras, keisti jų informaciją ir teises. Parametrai 
keičiami panašiai kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 
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6.4.5.5 Kanalų nustatymai 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  System  Channel 
Config“ ir pateksite į kanalų nustatymų langą. Čia galite keisti 
kanalų signalą. Parametrai keičiami panašiai kaip ir per patį 
įrašymo įrenginį. 



 

125 
 

 
 

6.4.6 Kanalų nustatymai 

6.4.6.1 Programinės įrangos versijos 

informacija 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Maintain  
Version Info“ ir pateksite į programinės įrangos versijos 
informacijos langą. Čia galite peržiūrėti įrašymo įrenginio 
programinės įrangos versijos numerį ir datą, serijinį numerį ir 

modelio numerį. 
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6.4.6.2 Registro informacija 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Maintain  Log“ ir 
pateksite į registro informacijos langą. Čia galite rasti registro 

informaciją pagal užklausą. Paieška panaši kaip ir per įrašymo 
įrenginį. 
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6.4.6.3 Įrenginio programinės versijos 

atnaujinimas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Maintain  Manual 
Upgrade“ ir pateksite į įrenginio programinės versijos atnaujinimo 

langą. Čia galite atnaujinti įrenginio programinę versiją. 
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Norėdami atnaujinti įrangos programinę versiją atlikite tokius 
veiksmus: 

1. Paspauskite „Browse“ mygtuką ir pasirinkite reikiamą failą. 
2. Paspauskite „Upgrade“. 
3. Palaukite kol programinė versija atsinaujins ir persikraus 

įranga, atnaujinimas baigtas. 

 

6.4.6.4 Automatinis perkrovimas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Maintain  Auto 
Maintain“ ir pateksite į automatinio įrenginio perkrovimo langą. Čia 
galite nustatyti, kokiu laiku įrenginys automatiškai persikraus. 
Parametrai keičiami panašiai kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 

 
 

6.4.6.5 Gamyklinių parametrų atstatymas 

Pagrindiniame lange pasirinkite „Configuration  Maintain  
Restore Default“ ir pateksite į gamyklinių parametrų atkūrimo 
langą. Čia galite atstatyti įrenginio gamyklinius parametrus. 
Parametrai atstatomi panašiai kaip ir per patį įrašymo įrenginį. 
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6.5 Įrašų peržiūra 

Pagrindiniame lange paspauskite „Playback“ ir pateksite į įrašų 

peržiūros langą. Čia galite atlikti įrašų peržiūrą ir norimus įrašus 

atsisiųsti. 
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 „Play/Pause“: kai susirandate norimą vaizdo įrašą, 

paspauskite „ “ piktogramas, norėdami 

paleisti/trumpam sustabdyti pasirinkto vaizdo peržiūrą. 

 „Stop“: norėdami visiškai sustabdyti vaizo peržiūrą, 

paspauskite „ “ piktogramą. 

 „Slow forward“: norėdami, sulėtinti vaizdo įrašą, 

paspauskite „ “ piktogramą. Greičio sumažinimas gali būti: 

1/2, 1/4, 1/8. 

 „Fast forward“: norėdami pagreitinti vaizdo įrašą, 

paspauskite „ “ piktogramą. Greičio padidinimas gali būti: 

2, 4, 8. 

 „Audio“: vykstant vaizdo peržiūrai, paspauskite „ “ 

piktogramas, norėdami išjungti/įjungti vaizdo įrašo garsą. 

 „Electronic zoom“: vykstant vaizdo peržiūrai, paspauskite „

“ piktogramas, norėdami įjungti/išjungti vaizdo įrašo 

elektroninio priartinimo funkciją. Įjunkite šią funkciją, 
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laikykite paspaudę kairįjį pelės mygtuką ir pasirinkite vietą, 

kurią norite priartinti. Atleidę mygtuką, matysite tik pasirinktą 

zoną. Paspaudę „ “ piktogramą, atstatysite pilną kameros 

vaizdą. 

 „Capture“: vykstant vaizdo įrašo peržiūrai, paspauskite „ “ 

piktogramą, norėdami užfiksuoti matomą vaizdą. 

 „Video clip“: vykstant vaizdo įrašo peržiūrai, paspauskite „

“ piktogramą, norėdami įrašyti vaizdo įrašo dalį. 

 „Download“: norėdami atsisiųsti vaizdo įrašą, paspauskite „

“ piktogramą. Atsidarys visų failų sąrašas, pasirinkite 

norimą failą ir paspauskite „Download“. Mygtukai „First Page“, 

„Prev Page“, „Next Page“ ir „Last Page“ yra naudojami pereiti 

į kitus sąrašo puslapius. Vaizdo įrašą taip pat galite susirasti 

naudodamiesi dešinėje esančiu kalendoriumi, vaizdo įrašo tipo 

pasirinkimu ar kanalo pasirinkimu. 
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 „Full-screen“ playback“: vykstant vaizdo įrašo peržiūrai, 

paspauskite „ “ piktogramą, norėdami matyti vaizdą 

pilname ekrane. Norėdami išeiti iš pilno ekrano vaizdo, 

paspauskite „Esc“ mygtuką. 

 „Drag and drop“: kairiuoju pelės mygtuku paspauskite ant 

laiko ašies ir getoną juostelę temkite į padėtį, ties kuria yra 

jūsų norimas vaizdo peržiūros laikas. 

 

 Žiūrint vaizdo įrašą lėtesniu ar greitesniu režimu, peržiūros 

greitį galite matyti viršutiniame dešiniajame kampe. 
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7. MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ: FreeIP  

7.1 Įrašymas ir prisiregistravimas 

 
FreeIP procesas: užsiregistruoti  prisijungti  pridėti 

prietaisą  paslaugų teikimo programa 

 

1 žingsnis: atsisiųskite ir įsirašykite programėlę į išmanųjį 

telefoną. Jei naudojate „Android“, ieškokite „FreeIP“ „Google App 

Store“ programėlėje, jei naudojate „iOS“, ieškokite „FreeIP“ „App 

Store“ programėlėje. Taip pat galite nuskanuoti žemiau esantį QR 

kodą. 

        

         Android                       iOS 

 

Šiuo metu palaikomos tik šios dvi platformos. 
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2 žingsnis: paleiskite programėlę ir užsiregistruokite suvesdami 

informaciją, kurios prašoma. 

 

7.2 Įrenginių pridėjimas 

1 žingsnis: įsitikinkite, kad įrašymo įrenginys prijungtas prie 

interneto, P2P yra įjungtas ir jis prisijungęs prie  interneto tinklo. 

2 žingsnis:  mobilųjį telefoną prijunkite prie bevielio interneto 

tinklo. 

3 žingsnis: prisijunkite ir paspauskite „Device“ iš šono 

išvažiuojančioje pasirinkimų juostoje. Tuomet paspauskite  

apačioje esantį „Add Device“ ir pasirinkite „The serial number to 

add“. Nuskanuokite ant įrenginio arba pakuotės esantį unikalų QR 

kodą (taip pat galite įrenginį pridėti suvesdami jo serijinį numerį). 
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4 žingsnis: kai nuskanuosite QR kodą, turėsite suvesti savo 

įrašymo įrenginio prisijungimo vardą ir slaptažodį. Paspauskite 

„Submit“, pasirinkę kameras spauskite „Send“ ir tuomet įvykus 

sėkmingam prisijungimui matysite užrašą „Add successful“. 

7.3 Tiesioginė peržiūra 

1 žingsnis: pasirinkite „Preview“ iš šoninio pasirinkimų sąrašo. 
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2 žingsnis: paspauskite „+“ ženklą. 
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3 žingsnis: pasirinkite norimą prietaiso kanalą ir paspauskite 

„Preview“. 

 

4 žingsnis: stebite tiesioginę vaizdo transliaciją. 
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 Tiesioginio vaizdo peržiūros metu galite keisti peržiūros 

būdą, įrašyti norimą vaizdo įrašą, padaryti nuotrauką, 

įjungti garsą, naudoti visas PTZ funkcijas. 

 

7.4 Įrašų peržiūra 

1 žingsnis: pasirinkite „Playback“ iš šoninio pasirinkimų sąrašo. 
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2 žingsnis: paspauskite „+“ ženklą. 
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3 žingsnis: pasirinkite norimą prietaiso kanalą ir paspauskite 

„Playback“. 
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4 žingsnis: stebite vaizdo įrašą. 

 



 

142 
 

8 PRIEDAS 

8.1 Klausimai ir atsakymai 

1. Ką daryti, jei neaptinkamas kietasis diskas? 

Atsakymas: Jei įrenginys neaptinka kietojo disko, pirmiausia 

patikrinkite ar tinkamai prijungti duomenų ir maitinimo laidai. Taip pat 

patikrinkite, ar kietasis diskas suderinamas su šiuo įrašymo įrenginiu.  

2. Ką daryti, kai pakeitus slaptažodį jis pamirštamas? 

Atsakymas: Jei užmiršote Admin paskyros slaptažodį, prašome 

susisiekti su mūsų techninio aptarnavimo personalu. 

Rekomenduojame susikurti paprastą ir lengvai įsimenamą slaptažodį, 

tačiau jei yra dididelis saugumo poreikis, venkite tokių slaptažodžių 

kaip 123.  

3. Kas gali nutikti įrenginiui dėl šilumos pertekliaus? 

Atsakymas: įrenginį statykite tik gerai vėdinamoje patalpoje, o 

ventiliavimo angos jokiu būdu negali būti uždengtos, kadangi 

veikdamas įrenginys skleidžia šilumą. Dėl ilgalaikio perkaitimo mažėja 

sistemos stabilumas ir trumpėja gyvavimo laikas.  

4. Ar galima įrašymo įrenginiui naudoti kietąjį diską iš 

kompiuterio? 

Atsakymas: Jei Jūsų turimas kietasis diskas yra to pačio tipo, kurį 

palaiko įrašymo įrenginys, – galima. Tačiau nepamirškite, kad 

prijungę diską prie įrenginio neteksite visų jame buvusių duomenų.  

5. Ar galima peržiūrėti įrašą, kol vyksta įrašymas? 

Atsakymas: Taip, galima. 

6. Ar galima pašalinti tik dalį įrašų iš kietojo disko? 
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Atsakymas: Negalima. Jei norite pašalinti visus įrašus – 

suformatuokite kietąjį diską.  

7. Kodėl nepavyksta prisijungti prie įrašymo įrenginio 

naudotojo paskyros? 

Atsakymas: Patikrinkite, ar tinklo nustatymai teisingi, ar tinkamai 

prijungtas UTP kabelis, veikia RJ-45 jungtis. Taip pat patikrinkite, ar 

teisingai įvedėte naudotojo vardą ir slaptažodį.  

8. Kodėl nerandami įrašai ir jų informacija? 

Atsakymas: Pirmiausia patikrinkite, ar kietojo disko duomenų kabelis 

prijungtas tinkamai. Taip pat patikrinkite, ar nepažeistas kietasis 

diskas, nepakeistas sistemos laikas. Kai kurie nustatymai taipogo gali 

neleisti kurti įrašų.  

8.2 Priežiūra 

1. Norėdami išjungti įrašymo įrenginį, nedarykite to tiesiog 

paspausdami mygtuką ar išjungdami maitinimą. Naudokite programinį 

išjungimą ir išvengsite duomenų praradimo ar kietojo disko 

sugadinimo rizikos.  

2. Pasirūpinkite, kad įrenginys nebūtu šalia šilumos šaltinių.  

3. Pašalinkite dulkes, susikaupusias įrenginyje per ilgą laiką. 

Neuždenkite vėdinimo skylių.  

4. Neprijunkite ir neatjunkite audio/video ir RS-485 jungčių, kol 

įrenginys įjungtas. Taip rizikuojama, kad jungtys bus nepataisomai 

sugadintos.  

5. Reguliariai tikrinkite kietojo disko duomenų ir maitinimo kabelius, 

stebėkite, ar ant jų neatsirado naudojimo žymių.  
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6. Venkite audio/video signalų trikdymo kitomis srovėmis ar 

įrenginiais ir taip sumažinsite kietojo disko pažeidimo riziką dėl 

elektrostatinės ar per didelės įtampos.  

 


