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1 Veiksmai pagrindiniame meniu 

1.1 Skambinimo nustatymai 

1.1.1 Pridėti Kontaktus  

1. Paspauskite Skambinti → Patekti į kontaktų sąrašą.

 

1-1 Kontaktų Sąrašas 

2. Spauskite  norėdami pamatyti kontaktų pridėjimo langą 

3. Įveskite kontaktinę informaciją. 

• Jei naudojate privatų SIP protokolą, įveskite adresato vardą ir kambario Nr. 

• Jei naudojate standartinį SIP protokolą, įveskite adresato vardą ir VOIP 

paskyros telefono numerį. 

4. Spauskite Gerai norėdami užsaugoti nustatymus 

 

1.1.2 Skambinkite Gyventojui 

 

 

  

Pastaba 

 Gali būti pridėta iki 200 adresatų. 
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1. Spauskite Skambinti →  

 

 

1-2 Skambinimas gyventojams 

2. Įveskite telefono numerį. 

• Kai jums naudojate privatų SIP protokolą, telefono numerio formatas turi 

būti xxx-xxx. Pavyzdžiui, telefono numeris: Bendrija 1, Pastatas, 2, 3 skyrius, 

Kambarys 405 yra 1-2-3-405. 

 

• Jei naudojate standartinį SIP protokolą, skambinimo numeris turi būti 

telefono numeris arba VOIP paskyra.  

3. Spauskite skambinimo mygtuką norėdami pradėti vaizdo skambutį. 

1.1.3 Skambinimas į Pagrindinę/Išplėtimo stotelę 

Jeigu namuose turite 2 monitorius, Jūs galite skambinti iš pagrindinio monitoriaus į 

papildomą, bei atvirkščiai.  

Įveskite 【0-vidaus monitoriaus išplėtimo Nr.】 ant monitoriaus norėdami pradėti 

skambutį.  

Įveskite 【0-0】 norėdami paskambinti į papildomą monitorių iš pagrindinio 

monitoriaus. 

  

Pastaba 

Bendrijos Nr. galima  nerašyti. 

Patekti į kontaktų sąrašą. 
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1.1.4 Skambučių priėmimas 

Pagrindinis  ir papildomas monitoriai gali priimti skambučius iš durų panelės,  sargų 

monitoriaus arba iVMS-4200 programinės įrangos. 

Kai skambinama iš telefonspynės, gali būti 2 atrakinimo mygtukai: Atrakinti 1 ir 

Atrakinti 2. Kai paspausite Atrakinti 1, pagrindinės durys atsidarys, o kai spausite 

Atrakinti 2 atsidarys antros durys (jei telefonspynė turi šią galimybę). 

Paspauskite Fotografavimo mygtuką, jei norite nufotografuoti matomą vaizdą 

pokalbio metu. Užrašas "Nufotografuota" atsiras ant ekrano.  

Papildomas gali priimti skambučius iš pagrindinio monitoriaus arba iš telefonspynės. 

1.1.5 Peržiūrėti skambučių žurnalus 

1. Spauskite Skambinti→ Norėdami įeiti  į skambučių žurnalo puslapį. 

 

 

 

1-3 Skambučių Žurnalus 

2.Spauskite ant skambučio žurnalo įrašo norėdami perskambinti atgal  

 

• Papildomas monitorius nepalaiko šitos funkcijos 

• Vidaus monitorius saugo skambučių registrą iš Pagrindinės ir papildomos 

telefonspynės, sargų stotelės ir vidaus monitorių.  

  

Pastaba 
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• Paspauskit ir laikykite ant skambučių registro įrašo norėdami atidaryti 

papildomą meniu. 

• Spauskite Ištrinti norėdami pašalinti skambučio registro įrašą. 

• Spauskite Išvalyti norėdami pašalinti visus skambučių įrašus. 

 

1.2 Tiesioginė Peržiūra 
Tiesioginės peržiūros meniu punkte galite tiesiogiai stebėti vaizdą iš durų 

panelių arba kamerų. Žingsniai: 

 

• Įsitikinkite, kad tinklo kamera arba durų panelė yra gerai prijungta. 

• Įsitikinkite kad vidaus monitorius ir vidaus monitoriaus išplėtimas yra gerai 

prijungti. 

 

Kai skambinama iš pagrindinės panelės, yra iki dviejų atrakinimo mygtukų: 

Atrakinti 1 ir Atrakinti 2. Kai spaudžiate Atrakinti 1, pagrindiniai vartai bus 

atidaryti pagal numatytuosius nustatymus. Kai spaudžiate Atrakinti 2, 

papildomos durys bus atrakintos. 

Pastaba 

1. Spauskite Tiesioginė peržiūra  norėdami įeiti į peržiūros puslapį. 

1-4 Tiesioginė Peržiūra 

2. Spauskite   Norėdami įeiti į durų panelės tiesioginės peržiūros rėžimą.  

Pastaba 



Vidaus tinklinės stotelės naudotojo vadovas 

5 

3.  

Įjungti/išjungti apsaugą 
Vidaus monitorius turi 4 rūšių apsaugos rėžimus: Miego rėžimas, Namie, Išvykęs, 

Asmeniniai nustatymai.  Jūs galite įjungti arba išjungti apsaugos rėžimą rankiniu 

būdu. Įjungtas rėžimas bus rodomas pagrindiniame lange 

1.3.1 Apsaugos įjungimas 

Žingsniai 

1. Spauskite   

 

   Žingsnis 1-5 Apsaugos Nustatymų puslapis 

2. Pasirinkite: Namie, Išvykęs, Miego rėžimas arba Individualūs nustatymai. 

3. Įveskite rėžimo slaptažodį norėdami perjungti apsaugos rėžimą. 

4. Spauskite Gerai. 

 

Spauskite   Norėdami įeiti į durų panelės kamerų tiesioginės peržiūros puslapį.  

Pastaba 
Taip pat galite spausti   → Įjungti apsaugą vieno mygtuko paspaudimu 

 norėdami įjungti rėžimą. 

 Įjungti rėžimo langą. 
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1.3.2 Išjungti apsaugą 

Žingsniai 

1.Spauskite → Išjungti apsaugą vieno mygtuko paspaudimu  norėdami išjungti 

apsaugą. 

 

1-6 Išjungti patalpos apsaugą 

2. Įveskite apsaugos slaptažodį 

3. Spauskite Gerai. 

1.4 Apsaugos rėžimo Parametrai 
Galima sukonfigūruoti 4 rūšių apsaugos rėžimus: Miego rėžimas, Namie, Išvykęs, 

Asmeniniai nustatymai.  

Prieš Pradėdami 

Spauskite Parametrai   →   → Nustatymai  ir įjunkite Apsaugą.  

Pastaba 

Apsaugos rėžimo ir zonos nustatymų puslapiai yra paslėpti pagal nutylėjimą. 
Prieš pradėdami Jūs turėtumėt įjungti apsaugos funkciją.    
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Žingsniai 

1. Spauskite Parametrai →  Norėdami įeiti į apsaugos rėžimo perjungimo 

meniu.  

2. Spauskite Namie, Išvykęs, Miego rėžimas, arba Asmeniniai nustatymai 

norėdami įeiti į langą. 

 

1.4 Apsaugos rėžimo Parametrai 

3. Įjunkite pasirinktą zoną. 

 

• Zonos yra konfigūruojamos apsaugos režimo lange. 

• 24 val. aliarmo zona, įskaitant dūmų ir dujų detektorių zonas, bus sužadintos 

net jeigu jos yra išjungtos 

• Apsaugos rėžimo parametrai turi būti sukonfigūruoti vartotojo lange kartu su 

apsaugos būsenos nustatymais. 

 

1.5 Informacijos Valdymas 
Informacijos valdymo lange Jūs galite peržiūrėti bendrus pranešimus, lankytojų 

pranešimus, aliarmų sąrašą, užfiksuotų įvykių sąrašą. 

Pastaba 
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Spauskite Žinutė norėdami įeiti į informacijos valdymo langą. (Pvz. į aliarmo sąrašo 

langą.)  

 

1-8 Signalizacijos žurnalas 

Ištrinti žurnalą: Paspauskite ir laikykite ant įrašo ir spauskite ištrinti. 

Išvalyti įrašus: Paspauskite ir laikykite ant įrašo ir spauskite išvalyti.  

Daugiau Informacijos: Laikydami ant aliarmų sąrašo galite matyti aliarmo 

informaciją.  

 

• Papildomas monitorius palaiko tik aliarmų ir nuotraukų sąrašus. 

• Norėdami saugoti aliarmų sąrašą, nuotraukas ir tt. įdėkite SD kortelę. 

• Jūs galite išsaugoti iki 200 pranešimų, 200 svečių žinučių, 200 apsaugos 

pranešimų. 

 

2 Nuotolinis valdymas per kliento 

programinę įrangą 

Vaizdo telefonspynės modulis suteikia nuotolinio valdymo ir konfigūracijos galimybę 

per iVMS-4200 kliento programinę įrangą. 

Pastaba 
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2.1 Skambinimas į vidaus monitorių 
Žingsniai 

1. Spustelėkite  

 

2-1 Skambinimas į vidaus monitorių 

2. Pasirinkite abonentą ir spauskite  skambinimo pasirinkimuose. 

 

2-1 Skambinimas į vidaus monitorių 

3. Kai atsiliepsite Jūs įeisite į skambinimo langą.  

 

• Vienas vidaus monitorius gali būti susietas tik su viena kliento programinę 

įranga. 

 

• Spauskite  norėdami pakeisti garsumą. 

• Spauskite   norėdami baigti pokalbį. 

• Spauskite   norėdami pakeisti mikrofono  garsumą. 

Pastaba 

 kairėje norėdami įeiti Vaizdo pasikalbėjimo skiltį.   
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• Naudodami nuotolinį monitoriaus konfigūravimą Jūs galite pakeisti 

skambėjimo laiką nuo 15s iki 60 ir kalbėjimo laiką nuo 120s iki 600s. 

 

2.2 Gauti Skambutį iš Vidaus 

monitoriaus/Telefonspynės 
Žingsniai 

1. Paspauskite Kliento programinė įranga vidaus monitoriaus arba telefonspynės 

puslapyje norėdami pradėti skambinti. 

 

2-3 Skambinimas iš Vidaus monitoriaus 

2. Spauskite Atsakyti norėdami atsakyti į skambutį. Arba spauskite Atšaukti 

norėdami atšaukti skambutį. 

3. Atsakę į skambutį jūs pateksite į Skambinimo langą. 

• Spauskite  norėdami reguliuoti garsiakalbio garsą. 

• Spauskite  norėdami baigti pokalbį. 

 

• Spauskite  norėdami pakeisti mikrofono  garsumą. 

•  Spauskite   norėdami atidaryti duris nuotoliniu būdu. 

Pastaba 
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• Vienas vidaus monitorius gali būti susietas su viena kliento programinę 

įranga. 

• Skambėjimo trukmę galite pakeisti  nuo 15s iki 60s, naudojant nuotolinę 

konfigūraciją telefonspynėje. 

• Kalbėjimo trukmę tarp vidaus monitorių galima pakeisti nuo 120s iki 600s, 

naudodami nuotolinę konfigūraciją vidaus monitoriuje . 

• Kalbėjimo trukmė tarp telefonspynės ir monitoriaus galite pakeisti nuo 90s 

iki 600s, naudodami nuotolinę konfigūraciją telefonspynėje.  

 

2.3 Peržiūrėti Vaizdą gyvai iš telefonspynės. 
Jūs galite gyva matyti vaizdą iš lauko telefonpynių Gyvos peržiūros lange, taip jūsų 

galite kontroliuoti telefonspynes nuotoliniu būdu.  

Pagrindiniame peržiūros lange  du kartus paspauskite ant telefonpynės arba 

nutempkite ikoną norėdami peržiūrėti vaizdą gyvai.  

 

2-4 Įrankių sąrašas 

Galite spustelėti meniu punktą Atrakinti norėdami atidaryti duris nuotoliniu būdu. 
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2.4 Peržiūrėti Skambučių Žurnalą 
Jūs galite patikrinti visą skambučių istoriją, įskaitant rinktų, gautų ir praleistų 

skambučių žurnalus, bei juos išvalyti. Taip pat galite skambinti teisiai iš skambučių 

sąrašo. 

Žingsniai 

1. Vaizdo monitoriaus puslapyje spauskite Skambučių registras norėdami įeiti į 

skambučių žurnalą ir peržiūrėkite visą informaciją apie skambučius, pavyzdžiui:. 

Skambučio statusas, pradžios laikas, skambintojo buto nr., įrenginio vardas ir 

skambučio arba kalbėjimo trukmė.  

 

1-3 Skambučių Žurnalas 

2. Pasirinktinai: Spauskite  operacijų meniu norėdami perskambinti.  

3. Pasirinktinai: Spauskite  operacijų meniu norėdami ištrinti skambučių registrą.  

Arba spauskite Išvalyti viršutiniame dešiniame kampe norėdami išvalyti 

skambučių registrą.  

2.5 Bendri skelbimai 
Jūs galite sukurti įvairius skelbimus ir išsiųsti juos gyventojams. Yra galimi 4 skelbimų 

tipai: Reklama, Turtas, Aliarmas, Informacinis skelbimas.  

Žingsniai 

1. Monitoriaus lange spauskite Bendri skelbimai norėdami įeiti į bendrus skelbimus. 
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2-6 Bendri skelbimai 2.

 Spauskite Naujas skelbimas kairiame meniu norėdami sukurti 

naują bendrą skelbimą. 

3.Redaguoti skelbimą dešiniajame skydelyje. 

 1) Spauskite + Siųsti visiems lange norėdami kad pranešimas iššoktų  

pasirinktame monitoriuje. 
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Pastaba 

2-7 Pasirinkite gyventoją 

2) Sudėkite varneles norėdami pasirinkti gyventojus. Arba galite pasirinkti Visi  

norėdami sužymėti visas varneles ir pridėti visus gyventojus. 

3) Spauskite Gerai Norėdami išsaugoti pasirinkimą. 

4) Įveskite temą, temos lange. 

5) Spauskite 

 
tipą. 

6) Pasirinktinai: Spauskite Pridėti nuotrauką norėdami pridėti skelbimą 

Pastaba 

Iki 6 nuotraukų JPG formatu, gali būti pridedama į vieną skelbimą. Nuotrauka 

gali būti iki 512KB dydžio. 

7) Įveskite skelbimo turinį Turinio laukelyje. 

8) Pasirinktinai: Taip pat galite paspausti Išvalyti norėdami išvalyti koreguotą 

turinį. 

Turinio lange galima įvesti iki 1023 ženklų. 

4. Spauskite Siųsti norėdami išsiųsti skelbimą pasirinktiems gyventojams. 

Siunčiamo skelbimo informacija bus rodoma kairėje panelėje. Jūs galite spausti 

skelbimą norėdami peržiūrėti išsamesnė informaciją  

2.6 Ieškoti Vaizdo monitoriaus informacijos  
Jūs galite ieškoti skambučių žurnalo tarp: iVMS-4200 kliento programinės įrangos; 

vaizdo telefonspynių; prietaiso skambučių registro ir išsiųsti skelbimų informacijos. 

Paėjimo kontrolės modulyje paspauskite  norėdami atidaryti paieškos langą. 

Pastaba 

Temą gali sudaryti iki 63 simbolių. 

 Skelbimo tipo  lange  Išskleiskite pasirinkimo meniu ir pasirinkite skelbimo   
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2.6.1 Paieška Skambučių Žurnale 

Žingsniai 

1. Informacijos paieškos lange paspauskite Skambučių registras norėdami įeiti į 

skambučių registro skiltį. 

 

1-3 Paieška skambučių Žurnale 

2. Nustatyti paieškos sąlygas, įskaitant skambučių statusą, įrenginio tipą, 

pradžios ir pabaigos laiką. Skambučio būsena 

Spauskite  norėdami išskleisti išsiskleidžiantį meniu ir paspauskite 

skambučio būseną tokią kaip Skambinta, Priimta, Praleista Arba pažymėkite 

Viskas norėdami ieškoti visuose būsenose.  

Įrenginio Tipas 

Paspauskite  norėdami pasirinkti įrenginio tipas, pavyzdžiui: Vidaus 

monitorius, Telefonspynė, Vartų telefonspinė arba Analoginis monitorius. 

Arba paspauskite Visi įrenginiai norėdami ieškoti tarp visų įrenginių. 

Pradžios Laikas / Pabaigos Laikas 

Spauskite  norėdami pažymėti paieškos laiko intervalą. 

3. Pasirinktinai: Galite spausti Panaikinti norėdami panaikinti visus pasirinkimus. 

4. Spauskite Paieška ir visi paieškos rezultatai atsiras lange. 

• Patikrinkite skambučio detalią informaciją. 

• Norėdami išfiltruoti  pageidaujamą registro įrašą įveskite raktinius žodžius į 

paieškos laukelį. 
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• Norėdami eksportuoti skambučių registrą į kompiuterį spauskite 

Eksportuoti. 

2.6.2 paieška atrakinimo įrašuose. 

Žingsniai 

1.Informacijos paieškos lange paspauskite Atrakinimo žurnalas norėdami įeiti į 

atrakinimų žurnalą.  

 

2-9 Atrakinimo žurnalas 

2. Nustatyti paieškos sąlygas, įskaitant skambučių statusą, įrenginio tipą, 

pradžios ir pabaigos laiką.  

Atrakinimo Tipas 

Spauskite  ir pasirinkite iš meniu atrakinimo tipą: Atrakinti naudojant 

slaptažodį, Atrakinti pavojaus kodu,  Atrakinti kortele, Atrakinti gyventojo 

arba Atrakinti su centrine stotele. Arba pažymėkite Viskas norėdami ieškoti 

visuose atrakinimo tipuose.  

Įrenginio Tipas 

Spauskite Norėdami pasirinkti įrenginio tipą, pavyzdžiui Telefonspynė. 

Arba paspauskite Visi įrenginiai norėdami ieškoti tarp visų įrenginių. 

Pradžios Laikas / Pabaigos Laikas 

Spauskite  norėdami pažymėti paieškos laiko intervalą. 

3. Pasirinktinai: Galite spausti Panaikinti norėdami panaikinti visus pasirinkimus. 

4. Spauskite Paieška ir visi paieškos kriterijus atitinkantys įrašai pasirodys. 
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• Pažymėkite į išplėstinę paiešką, tokią kaip atrakinimo laikas, kortelės nr, 

prietaiso nr. ir tt. 

• Įveskite raktinius žodžius į paieškos laukelį norėdami išfiltruoti pageidaujamą 

paieškos rezultatą. 

•  Spustelėkite        nuotraukų albumą, norėdami peržiūrėti nuotraukas. 

• Spauskite Eksportuoti norėdami eksportuoti atrakinimo sąrašą į kompiuterį. 

Pastaba 

Nuotrauka turi būti palaikoma įrenginio. 

2.6.3 Paieškos skelbimas 

Žingsniai 

1.Informacijos paieškos langas, spauskite Skelbimas norėdami įeiti į Skelbimų langą. 

 

2-10 Paieška Skelbimuose 

2. Įveskite paieškos parametrus, tokius kaip: Skelbimo tipas, Tema, pradžios ir 

pabaigos laikas. Skelbimo tipas 

Spauskite  norėdami išskleisti meniu ir pasirinkti skelbimo tipą.  

Reklamos informacija, Buto informacija, Apsaugos informacija  arba  

Skelbimo informacija. Arba pažymėkite Viskas norėdami ieškoti visų tipų 

skelbimų.  
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Tema 

Įveskite paieškos žodį į Temos laukelį norėdami surasti skelbimą. 

Gavėjas 

Įveskite gavėjo informaciją gavėjo paieškos lange norėdami surasti skelbimą.  

Pradžios Laikas / Pabaigos Laikas 

Spauskite  norėdami parinkti paieškos laiko intervalą skelbimuose.  

3. Pasirinktinai: Galite spausti Panaikinti norėdami panaikinti visus pasirinkimus. 

4. Spauskite Paieška ir visi surasti skelbimai bus rodomi.   

• Patikrinkite detalią paieškos skelbimuose informaciją: pvz., siuntimo laikas, 

siuntimo būsena, ir kt. 

• Įveskite raktinius žodžius į paieškos laukelį norėdami išfiltruoti pageidaujamą 

paieškos rezultatą.  

• Spauskite  operacijų lange norėdami iškviesti Skelbimo detalių langą. 

 

   

2-11 Žinutės detalės  

5. Galite peržiūrėti ir redaguoti, Skelbimo informaciją. 

6. Pasirinktinai: Spauskite Eksportuoti norėdami eksportuoti Skelbimo informaciją į 

Kompiuterį. 
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