
Pridanie zariadenia do účtu Hik-connect 

Pridanie zariadenia prostredníctvom aplikácie Hik-Connect 

Postup: 

(1) Spustite na svojom telefóne aplikáciu Hik-connect;

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

(3) Po načítaní QR kódu / zadaní čísla kliknite na tlačidlo ADD;



(4) Následne do príslušného poľa zadajte verifikačný kód zariadenia (verifikačný kód sa nachádza na štítku každého

zariadenia).

(5) Po zadaní verifikačného kódu je Vaše zariadenie úspešne pridané, môžete sa vrátiť na hlavnú obrazovku aplikácie

a zobraziť náhľad obrazu kamery / DVR /NVR.



Poznámka: 

Kde nájdem verifikačný kód zariadenia? 

a) Každé zariadenie HikVision má na štítku vyznačený verifikačný kód (viď. obrázok nižšie);

b) Digitálne videorekordéry majú verifikačný kód uvedený aj v menu (Viď. obrázok nižšie).

c) Všetky zariadenia HikVision majú verifikačný kód prístupný v menu webového rozhrania (Viď.

obrázok nižšie). 



Poznámka: 

Ak chcete na pridanie zariadení do aplikácie Hik-connect využiť doménovú službu, postupujte podľa 
nasledujúcich krokov: 

(1) Vstúpte do menu DEVICE;  v pravom hodnom rohu kliknite na symbol ‘+’;

(2) Zvoľte režim manuálneho pridania Manual Adding a mód registrácie nastavte na ‘Hik-Connect Domain’;

(3) Kliknite do políčka Device Domain a zo zoznamu vyberte požadované zariadenie;



(4) Zadajte užívateľské meno / heslo a pre spustenie náhľadu obrazu zariadenia kliknite na tlačidlo Start to live view.

Pridanie zariadenia prostredníctvom webového portálu www.hik-connect.com 

Postup: 

(1) Do adresného riadka Vášho internetového prehliadača zadajte adresu www.hik-connect.com;

(2) Prihláste sa zadaním užívateľského mena a hesla.

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


(3) Vstúpte do menu správy zariadení Device Management a kliknite na tlačidlo Add.

(4) Do zobrazeného poľa zadajte sériové číslo zariadenia, ktoré chcete pridať a kliknite na tlačidlo Search.

(5) Aby vyhľadávanie požadovaného zariadenia bolo úspešné, zariadenie musí byť zapnuté a pripojené

do siete internet. Pokiaľ systém nájde požadované zariadenie, zobrazí jeho modelové označenie so

symbolom ‘+’; Pre pridanie zariadenia kliknite na symbol „+“



(6) Zadajte verifikačný kód a pre ukončenie pridávania kliknite na tlačidlo ADD.

(7) Zobrazí sa potvrdenie o úspešnom pridaní do účtu a zariadenie následne môžete vidieť v menu správy zariadení

Device Management.

(8) V zozname pridaných zariadení dvojklikom na IP adresu otvoríte prihlasovacie okno webového

rozhrania požadovaného zariadenia. Po zadaní mena a hesla môžete spustiť náhľad obrazu Vašej

kamery / DVR / NVR.
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