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 p2pآموزش انتقال تصویر هایک ویژن با 

 
 مرحله اول:

از این صفحه انجام    ثبت نام و الگین به حساب کاربری

 میشود.

 کلیک کنید. registerبر روی دکمه 

 
 مرحله ثبت نام:

 دو مدل ثبت نام با ایمیل و شماره موبایل وجود دارد.

توصیه میشود برای جلوگیری از مشکالت بعدی و امنیت بیشتر از 

 روش ایمیل اسفاده شود.

 
 مرحله سوم :

منطقه مکانی خود را انتخاب کنید که در این مثال کشور 

iran  است و بر روی دکمهfinish .کلیک کنید 

 
 مرحله چهار:

 کلیک کنید. nextرا وارد و بر روی ایمیل 

 میشود آن را وارد کنید.کد تایید برای شما ایمیل 

کارکتر باشد را  3قل نام کاربری که باید با حروف انگلیسی و حدا

 انتخاب کنید که ترجیحا همان نام کاربری ایمیل باشد.

کارکتر و ترکیبی از اعداد و حروف  3ل رمز عبور که باید حداق

 انگلیسی باشد را انتخاب و ثبت نام را تکمیل کنید.
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 صفحه داشبورد: -پنجم  مرحله

برای افزودن دستگاه بر روی عالمت + در باال و سمت راست 

 صفحه کلیک کنید.

 
 مرحله ششم:

را اسکن  وجود در بارکد دستگاه یا کارتن آنم qrcodeبارکد 

 است: در دسترسکنید.همچنین در مسیر زیر نیز 

Main menu>configuration>network>platform 
access 

 

با کلیک بر روی عالمت مداد می در صورت عدم اسکن می توانید 

 را به صورت دستی وارد کنید. سریال دستگاهرقمی  9توانید کد 

 
 مرحله هفتم:

 اسکن کنید.مطابق تصویر باال بارکد دستگاه را 

بر روی جو و مدل آن را اعالم میکند.جست نرم افزار دستگاه را

 کلیک کنید. addدکمه 

را که به حروف بزرگ و  verification codeکد تایید یا 

 کوچک حساس است را وارد و مراحل افزودن را تکمیل کنید.

 
 اطالعات مهم در این بخش:

 بارکد انتقال تصویر

 verification codeکد تایید یا 

Status .یا وضعیت دستگاه که باید در وضعیت آنالین باشد 

 است: در دسترسدر مسیر زیر نیز اطالعات بارکد در 
Main menu>configuration>network>platform 

access 

 نکته : شما می توانید کد تایید را به دلخواه تغییر دهید.
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 تنظیمات شبکه :

 مطابق تصویر باال تنظیمات شبکه را انجام دهید.

Ipc4 : آی پی لوکال برای دستگاه 

Ipv4 subnet  تنظیم شود. 2555255525552: عدد 

Ipv4 getway آی پی مودم : 

Dns server  تنظیم شود. 1525251و  3535353: عدد 

 اشکاالت احتمالی در انتقال تصویر:

P2pدستگاه آنالین نمی شود؟ 

 تنظیمات شبکه را بررسی کنید.

 کابل شبکه را بررسی کنید.

 را بررسی کنید.مودم و موجودی حساب اینترنت 

 

موقع ثبت دستگاه در گوشی همراه پیغام این دستگاه قبال اضافه شده 

 ظاهر میشود؟

دستگاه قبال در یک حساب کاربری افزوده شده است. برای رفع 

 پشتیبانی هایک ویژن تماس بگیرید.مشکل با 
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 اطالعات ضروری انتقال تصویر

 نام کاربری : ..........................................................

 کلمه عبور : ...........................................................

 : ........................................................... تاریخ ثبت

 نام کارشناس : ........................................................

 

 نام کاربری : ..........................................................

 کلمه عبور : ...........................................................

 ...............................: .........................تعویض تاریخ 

 نام کارشناس : ........................................................

 

 

 نام کاربری : ..........................................................

 کلمه عبور : ...........................................................

 ......................................................: ...تعویضتاریخ 

 نام کارشناس : ........................................................

 

 

 


