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Reset zařízení Hikvision
Manuálně resetovacím tlačítkem
Na některých kamerách Hikvision se pod krytem nachází resetovací tlačítko (Nejčastěji kamera s SD slotem):
1. Odpojte kameru od napájení
2. Zmáčkněte a držte stisknuté resetovací tlačítko
3. Připojte napájení kamery
4. Po dobu 15vteřin držte tlačítko resetu
5. Poté bude kamera v továrním a neaktivovaném stavu

Toto tlačítko se nikdy nenachází na ACS, Videotelefonů, NVR/DVR a jiných zařízení. V případě instalace kamery v nedostupných místech, bude vhodné využít
následující softwarový postup.

Pomocí SADPTool
1. Vyberte kameru, u které chcete resetovat heslo
2. Klikněte na Forgot password
3. V následující tabulce na Export a soubor si uložte, a tento soubor
nám zašlete
4. Než Vám zašleme zpět resetovací soubor, je třeba zařízení
nevypínat/neresetovat!
5. Jakmile Vám od nás přijde resetovací soubor, importujete jej a
nastavíte si nové heslo
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Reset zařízení Hikvision
Pro starší zařízení, které neumožňují export souboru

1. Zkopírujte nám za každé zařízení oranžově zakroužkované informace:
2. Neboli Device Serial No. + Start Time
3. Nezapomeňte, že zařízení se nesmí po celou dobu, než Vám zašleme resetovací kódy, vypnout či restartovat!
4. Jakmile Vám zašleme vygenerované resetovací kódy od výrobce, vkládejte je od nejnovějšího po nejstarší (jeden kód reprezentuje jeden den) a
vkládejte je do řádku nacházející se pod Import file, dokud se Vám zařízení neresetuje.

Pomocí Hik-Connect
Novinkou z letošního roku (2020) je reset zařízení pomocí aplikace Hik-Connect, ke stažení ji naleznete zde: https://appstore.hikvision.com/
1. Kliknout na Forgot password v DVR/NVR
2. Najít QR kód
3. Naskenovat QR kód pomocí mobilu s aplikací Hik-connect, který je spárovaný se zařízením
4. V aplikaci Hik-Connect se zobrazí Security kód
5. Security kód vložíte do DVR/NVR
6. Zařízení se resetuje do výchozího nastavení

!

Postup bude dodatečně upřesněn a zde doplněn, v tuto chvíli není k dispozici zařízení s vhodnou verzí FW.
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Reset zařízení Hikvision
Poznámky a upozornění

!

Resetovací soubor, který Vám zašleme, má platnost maximálně 48hodin. V případě potíží nás neváhejte kontaktovat na podpora@viakom.cz.

!

V tuto chvíli lze resetování přes aplikaci Hik-Connect použít pouze u K série DVR, v nejnovější verzi firmwaru (4.21.100). F série DVR, K série NVR, a Q
série NVR budou tuto funkci podporovat až v Q3 roku 2020, po upgradu na poslední verzi FW.

!

Reset provádí výrobce, rychlost odezvy může být tedy delší.

!

Pozor při rozebírání kamery abyste nepoškodili vnitřní součástky, rozebrání vždy provádíte na vlastní riziko. Vždy zvolte Softwarový postup, pokud si
nejste jistí s rozebráním.

!

U starších kamer se nenastavuje nové heslo během aktivace, ale použije se defaultní -> 12345

!

Návod je psaný za použití SADPTool ve verzi 3.0.2

!

Podporu provádíme bezplatně pouze pro zařízení zakoupená u naší firmy, v opačném případě si účtujeme servisní poplatek 800,- Kč bez DPH.

Pro Viakom Michal Kotek 2020

Aktuální k 15.1.2021

3

