
1.) Csatlakoztassuk a rögzítőt egy internet szolgáltatással rendelkező 
Router-hez egy hálózati UTP  kábel (Patch) segítségével.

2.) Lépjünk be a Hálózati beállítások menüpontba: Jobb click/Főmenü/
Beállítások/Hálózat/

menüpont: [Hálózat/Általános]

a.) Ellenőrizzük, hogy be van-e pipálva a DHCP szolgáltatás, amennyiben 
igen, akkor ebben a menüpontban nincsen további teendőnk. - Tegyünk 
egy pipát a DHCP üres mezőjébe, majd kattintsunk alul a [Köv.] gombra a 
mentéshez.

A képen található IP címek csak példaként szolgálnak, ne másolja be ezeket a 
címek, mert Önnél nem valószínű, hogy működni fog.

Okostelefonos távoli elérés beállítása Hikvision rögzítőkön 
Hik-Connect alkalmazással

b.) A felső menüből válasszuk a Platform-hozzáférés menüpontot. 
Tegyünk egy pipát az engedélyezés mezőjébe és a felugró „Service Terms” 
ablakban a Verfification Code résznél (legfelső sor) adjunk meg egy 6 
betűből álló karaktersorozatot, pl. qwerty. (ez a beállítás a különböző 
firmware verziók miatt eltérhet.) Pipáljuk be a „The Hik-Connect 
service….” előtt levő négyzetet, majd kattintsunk az [OK] gombra.  A 
mentéshez kattintsuk a [Köv.] gombra.VV20
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c.) Lépjünk ki ebből a menüből (1x jobb klikk), majd ismét lépjünk vissza és 
ellenőrizzük, hogy a státusz Offline-ról, Online-ra változott-e.

Hogyha minden jól csináltunk, akkor a státusz rész Online-ra változik az 
eddig Offline állapotról, ez azt jelenti, hogy a rögzítünk feljelentkezett a 
Hikvision szerverére, mostantól lehet hozzáadni a Hik-Connect 
okostelefonos applikációhoz. Hogyha nem váltott online-ra a státusz, akkor 
az alábbiak jöhetnek szóba:

- mindent helyesen töltöttünk ki?
- van internet a router-ben?
- jó az UTP kábel, amit használunk?
- a router nem osztott ki a rögzítőnek IP címet. 

Hajtsuk végre az „a” részben levő beállításokat. (ellenőrzés: Főmenü/
Hálózat/Általános – IPV4 cím résznél lenni-e kell egy IP címnek kiírva. pl. 
192.168.0.61, hogyha nincsen itt IP cím, akkor próbálja újraindítani a 
rögzítőt és a routert, hogyha ezután sem, akkor a további teendőket itt nem 
lehet ismertetni, javasoljuk, hogy kérje egy hozzáértő segítségét a 
hibakereséssel és beállítással kapcsolatban.

3.) Okostelefonos beállítás

a.) Hik-Connect applikáció letöltése.
b.) Felhasználói fiók létrehozása (javaslat: email címet adjunk meg és ne 
telefonszámot), az adatok kitöltése után emailben kapunk egy 4 
számjegyű kódot, amit kérni fog az applikáció a regisztráció 
véglegesítéséhez.
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 c.) Belépést követően kattintsunk az „eszköz hozzáadása” gombra.
Az applikáció átvált fotó üzemmódba, ilyenkor mutassuk meg a telefonunk 
kamerájának a rögzítő Hálózat/Platform-hozzáadás menüpontban található 
QR kódot. Hogyha sikerült, akkor az applikáció felismeri a rögzítőt és 
felkínálja a „hozzáadás” lehetőséget. Hogyha ezt látjuk, akkor kattintsunk a 
hozzáadás gombra, majd a befejezésre. A továbbiakban elnevezhetjük a 
rögzítőnket, itt nem kötelező változtatni semmin, lépjünk tovább.
Hogyha minden jól csináltunk, akkor készen is vagyunk, láthatjuk kameráink 
képét.

Bizonyos esetben előfordul, hogy a hozzáadáskor kér egy ellenőrző kódot, az 
megegyezik a Platform-hozzáférés menüben megadott ellenőrző kóddal.
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