
BitVision – функции на приложението



Сваляне на  приложение

За да свалите приложението:
• За Android – потърсете в Google Play Store 

приложението BitVision и инсталирайте

• За iOS – потърсете в Apple App Store 
приложението BitVision и инсталирайте

BitVision



Регистрация на профил и вписване през iOS

Възможните начини за вписване в приложението са: 
чрез регистрация с имейл; профил в Google, профил 
в WeChat, профил в LINE, чрез профил в Apple

Регистрация на профил: Изберете бутон Register, 
въведете валиден имейл адрес, въведете 
парола за вход и код за верификация получен 
на имейл. Маркирайте, че се съгласявате с 
Политика за поверителност и изберете бутон 
REGISTER



Регистрация на профил и вписване през Android

Възможните начини за вписване в 
приложението са: чрез регистрация с имейл; 
профил в Google, профил в WeChat, профил в 
LINE

Регистрация на профил: Изберете бутон Register, 
въведете валиден имейл адрес, въведете парола за 
вход и код за верификация получен на имейл. 
Маркирайте, че се съгласявате с Политика за 
поверителност и изберете бутон REGISTER
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Добавяне на ново устройство

След като се регистрирате и впишете, изберете подменю Device Manage  бутон + в долен десен ъгъл на 
екрана  след това се появява избор от SN Add (сканиране на QR код), IP/DDNS/SN (ръчно въвеждане на 

данните), LAN Search ( сканиране на мрежата за намиране на устройството)



Екран за наблюдение в реално време

• заснемане на снимка директно в паметта на телефона
• заснемане на видео директно в паметта на телефона
• активиране/деактириване на микрофон
• разделяне на екрана на 1/4/6/9/16 камери
• BD или HD режим (ниска или висока резолюция на преглед)
• наблюдение на цял екран
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Добавяне на устройство от списък за наблюдение в реално време 

1. Изберете REAL TIME за да 
сте отидете в екран за 
наблюдение в реално време

3. Изберете устройство 4. В екран реално време можете да 
използвате всички опции от 
предишната страница. Освен това 
можете да отидете в меню преглед на 
записи Playback

2. Изберете"+" за да изберете 
устройство от добавените



Екран за Playback – преглед на записи

• избор на дата за търсене
• възпроизвеждане на от 1бр. до 4бр. Камери
• възможност за избор на търсен режим на запис(постоянно, 

детекция на движение) 
• възпроизвеждане с максимална скорост 16X и минимална1/8X
• бутон за намаляване на времеви интервал на записите
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Playback – преглед на записи

1. След като е избран бутон 
Playback, изберете"+" за да 
изберете устройство за 
преглед

2. Изберете устройство и 
потвърдете с бутон Finish в 
горния десен ъгъл

3、Можете да преглеждате записи едновременно на 
до 4бр. камери. Можете да използвате всички 
функции като наблюдение в реално време. 
Възможност за промяна на търсения режим на 
запис

4. Изберете ден от календара в 
който искате да търсите записи



Настройки на добавено устройство

1. Изберете меню Settings или 
Device configuration

2. Изберете устройство 3. Можете да промените множество настройки и функции



Център за алармени съобщения – засичане на движение и др.

Приложението позволява да преглеждате всички 
известия които са регистрирани за засичане на 
движение, *пресичане на линия, * навлизане в зона и др.
Известията могат да бъдат сортирани по време на 
изпращане, по устройство.

- Функциите отбелязани с *, не се поддържат от всички 
устройства.



Център за алармени съобщения

1. Изберете Message Center 2. В списък се подреждат 
всички алармени известия 
регистрирани от устройствата

3. Информацията може да бъде 
филтрирана по час и дата, 
устройство

4. Изберете алармено събитие и ще 
получите информация за сериен 
номер, време и тип на аларменото 
събитие



Споделяне на устройство

1. Избирате меню   
Device Management

2. Изберете устройството и 
отворете подменю details

3. Изберете подменю Device 
share

4. Има два начина за споделяне на устройство: 4.1 
Създавате BitVision профил в новия телефон и 
сканирате QR кода
4.2 Въвеждате имейл адрес с който е регистриран 
профила на вторият телефон и избирате бутон Share



Забележка:

Описание: 

 BitVision поддържа Android 4.4 версия или по-нова за телефон или таблет

 BitVision поддържа Apple iOS0 9.0 версия или по-нова за телефон или таблет

 Поддържани резолюции за мобилни телефони  с Android: 800*480, 1280*720, 
1920*1080. 

 Поддържани резолюции от 7 и 10“ таблети:1280*800, 1024*768, 2560*1600, 
2048*1536. При инсталиране на новата версия на BitVision, директно старата версия 
ще бъде заменена.

 Поддържани езици: Опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Унгарски, 
Виетнамски, Италиански, Руски, Френски, Португалски, Немски, Полски, Испански, 
Чешки, Арабски, Иврит. 

 Възможни са разлики в иконите и разположението им в приложението за Android 
OS и iOS.


