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Ako pridať zariadenia do účtu Hik-Connect

Užívateľ môže povoliť funkciu Hik-Connect cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect; webový portál 

www.hik-connect.com; mobilnú aplikáciu iVMS-4500, alebo PC klienta iVMS-4200. 

Poznámka: 

V prípade použitia aplikácie iVMS-4500, alebo klienta iVMS-4200, odporúčame počkať na novú verziu, 
ktorá bude vydaná čoskoro.

Metóda 1: Pridanie zariadení cez mobilnú aplikáciu Hik-Connect

Postup:

(1) Spustite aplikáciu Hik-Connect na Vašom mobilnom telefóne;

(2) Pridajte zariadenie skenovaním QR kódu, alebo manuálnym zadaním sériového čísla zariadenia;

(3) Kliknite na  ‘Add’ pre pokračovanie;
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(4) Pre dokončenie postupu zadajte verifikačný kód.

(5) Pre zobrazenie živého obrazu sa vráťte naspäť na záložku Hik-Connect.



w

Poznámka:

Ako zistiť verifikačný kód?

a)    Pozrite si verifikačný kód na štítku nalepenom na zariadení;

a)    Pozrite sa do menu DVR/NVR zariadenia na pripojenom lokálnom monitore.
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c) Pozrite si verifikačný kód cez konfiguračné webové rozhranie kamery, príp. DVR/NVR zariadenia.

Poznámka:

Ak chce užívateľ v mobilne aplikácii využívať službu Hik-Connect DDNS, je potrebné toto 

zariadenie registrovať v záložke Device s typom Hik-Connect Domain.

Postup:

(1) V záložke Device kliknite na ‘+’ v pravom hornom rohu rozhrania;

(2) Vyberte Manual Adding a zvoľte Register Mode ako ‘Hik-Connect Domain’;



(3) Kliknite na pole Device Domain a vyberte zariadenie zo zoznamu;

(4) Zadajte meno používateľa a heslo. Kliknite Start to live view pre zobrazenie živého obrazu.



Metóda 2: Pridanie zariadení cez webový portál www.hik-connect.com

Postup:

(1) Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.hik-connect.com;

(2) Prihláste sa s Vašim prihlasovacím menom a heslom.

http://www.hik-connect.com/


(3) Prejdite do záložky Device Management a kliknite na tlačidlo Add pre pridanie zariadenia.

(3) Zadajte sériové číslo zariadenia a následne kliknite na tlačidlo Search.

(4) Pri úspešnom pripojení k zariadeniu (zariadenie musí byť zapnuté a pripojené na internet) 

sa zobrazí vyskakovacie okno zobrazujúce model a sériové číslo zariadenia. V prípade ak je to 

zariadenie, ktoré si želáte pridať, kliknite na ‘+’ pre pokračovanie

(5) Zadajte verifikačný kód a kliknite na tlačidlo Add pre dokončenie.



(6) Vyskakovacie okno potvrdí úspešné pridanie a zariadenie sa zobrazí na stránke Device Management.

(7) Pri dvojitom kliknutí na IP adresu a Port sa otvorí nové okno webového prehliadača

s prihlasovacím dialógom do zariadenia. Po zadaní údajov môžete so zariadením pracovať.




