
Okostelefonos
elérés beállítása
Wi-fi kapcsolattal

A leírás az alábbi kamerákhoz használható: 2CD2021G1-IDW1, 2CD2121G1-IDW1
2CD2041G1-IDW1, 2CD2141G1-IDW1, 2CD2051G1-IDW1, DS-2CV1021G0-IDW1

Szükséges program

Batch Configuration: beállítások (felvétel, felbontás, wifi kapcsolat, Hik-Connect, SD-kártya..)

Töltse le és telepítse fel az alábbi programot számítógépére
(kattintson a felhőre)

Batch Configuration

Táplálja meg a kamerát egy 12V-os tápegységgel és csatlakoztassa a router-hez egy
UTP kábel használatával, a beállításhoz használt számítógépünk is csatlakozzon
ugyan ahhoz a router-hez, javasolt kábeles kapcsolatot használni a wifi helyett. Ne
felejtse el csatlakoztatni a kamerához a wifi antennát!
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batch_configuration.exe


Beállítás

0. Batch Configuration program telepítése
1. Indítsuk el a Batch Conf.. programot. Lehet, hogy az első indításkor engedélyeznünk kell,
hogy a program hozzáférjen a hálózaton található eszközökhöz. Hogyha megjelenik az alábbi 
"Windows biztonsági riasztás" ablak, akkor válasszuk az [Elérés engedélyezése] gombot.

2. Hogyha mindent jól csináltunk, akkor a Batch config alsó részén megjelenik az IP
kameránk alapesetben Inactive állapotban. Kattintsunk rá a sor elején a jelölő négyzetre és 
válasszuk az [Activate] gombot.

3. Adjunk meg egy legalább 8 karakter hosszú, betűből és számokat is tartalmazó jelszót, 
majd kattintsunk az [OK] gombra. jelszó példa: attila1973
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4. Hogyha mindent jól csináltunk, akkor a listában már Activated jelzés jelenik meg a kamera
Security mezőjében. Amennyiben ez nem sikerült, akkor vagy szabálytalan jelszót adtunk
meg, vagy egyéb hiba esetében a program kiírja, hogy mivel van probléma.

5. Kattintsunk rá a sor elején a jelölő négyzetre és válasszuk az [Edit Network Parameters]
gombot.

6. A bal oldalon megjelent konfigurációs részen jelöljük be a [DHCP] szolgáltatást, adjuk meg 
a jelszavunkat és kattintsunk az [OK] gombra.

7. Ezután kattintsunk a [Refresh] gombra és láthatóan a kameránk IP címe az előbbi
192.168.1.64-ről átváltozott a hálózatunknak megfelelő IP címre.VV2000



9. A felugró ablakban adjuk meg a [3.] lépésnél az aktiváláskor megadott jelszavat (a példában 
az attila1973 került megadásra)

8. Kattintsunk rá a sor elején a jelölő négyzetre és válasszuk az [+ Add] gombot.

10. Amennyiben jól csináltuk a kameránk mostantól a felső részben jelenik meg a programban,
mint hozzáadott eszköz.

11. Kattintsunk rá a sor elején a jelölő négyzetre és válasszuk az operation résznél a re-
mote configration          ikonját, ezzel megnyitjuk a kamera beállításait.

12. Time menüpont: Első lépésnek állítsuk be a fenti kép alapján az időre vonatkozó
paramétereket, hogy a kameránk mindig az aktuális időt/dátumot mutassa téli-nyári
időszámítástól függően.
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13. Idő beállítások

Time Zone: időzóna beállítása GMT+01:00
NTP: Kapcsoljuk be az NTP szolgáltatást, hogy a kamera az internetről tudja szinkronizálni az
időt DST: állítsuk be a képen látható értékeket, amik segítenek a kamerának átváltani a téli és
a nyári időszámítás között. A helyes kitöltést követően válasszuk a [SAVE] gombot.

14. Hik-Connect/hálózati beállítások

A Network részen belül keressük meg a Hik-Connect menüpontot és ellenőrizzük, hogy a
szolgáltatás be van-e kapcsolva és a registration status: online értéket mutat-e.

(Amennyiben nincsen engedélyezve, akkor állítsuk be a képen látható értékeket, Server address: 
litedev.eu.hik-connect.com)

15. Wifi/hálózati beállítások

A Network részen belül keressük meg a Wi-Fi menüpontot és válasszuk a [Select...]
gombot az elérhető Wi-fi hálózatok kiválasztásához. Kattintsunk rá arra a hálózatra,
amihez szeretnénk csatlakoztatni a kamerát, majd válasszuk a [SAVE] gombot.      
A kamera csak 2.4GHz hálózathoz képes csatlakozni.
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16. Wifi/hálózati beállítások

Adjuk meg Wi-fi hálózatunk jelszavát és kattintsunk a [SAVE] gombra. Hogyha jól dolgoztunk,
akkor bezárhatjuk a konfigurációs ablakot. Egyéb dolgot nem szükséges beállítani, mert az 
"Encryption Mode, Type,..., automatikusan kitöltődik a kiválasztott wifi hálózatnak megfelelően.

17. Wifi/hálózati beállítások

Hogyha jól dolgoztunk, akkor a kameránk már a wifi kapcsolatot is elkezdte használni, most 
már kihúzhatjuk az UTP kábelt a kamerából.  A végleges telepítés előtt érdemes a felszerelés 
helyén ellenőrizni a wifi kapcsolat jelerősségét.

18. Hik-Connect

Töltsük le telefonunkra az ingyenes Hik-Connect applikációt és indítsuk el.

Felhasználói fiók létrehozása: (fontos: 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, tehát a regisztrációs folyamat alatt szükséges lesz belépni email 
fiókunkba.
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19. Hik-Connect

Belépést követően kattintsunk az „eszköz hozzáadása” gombra.Az applikáció átvált fotó
üzemmódba, ilyenkor mutassuk meg a telefonunk kamerájának a kamera alján található QR 
kódot. Hogyha sikerült, akkor az applikáció felismeri a kamerát és felkínálja a „hozzáadás” 
lehetőséget. Hogyha ezt látjuk, akkor kattintsunk a hozzáadás gombra, majd a befejezésre. A 
továbbiakban elnevezhetjük a kameránkat, itt nem kötelező változtatni semmin, lépjünk tovább. 
Hogyha minden jól csináltunk, akkor készen is vagyunk, láthatjuk kameránk képét.
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