
Camera IP Mini PT HikvisionSmart Q

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ống kính
Micro

Trạng thái
hoạt động

Hồng ngoại

Loa

Tên Mô tả

Mô tả các cổng:

Trạng thái
hoạt động

Đèn đỏ :camera đang khởi động
Đèn xanh lam nháy: Camera đã sẵn sang cài 
đặt Wifi 
Đèn xanh lam : Đã cài xong Wifi và đang chạy
Đèn đỏ nháy: Ngắt kết nối mạng
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Đèn hồng
ngoại

Đèn hồng ngoại sẽ tự động bật khi nguồn sáng 
không đủ, bạn sẽ thấy khi nó hoạt động

Tên Mô tả

Chân cắm
nguồn

Khe cắm 
thẻ nhớ

Nút 
Reset/WPS

Chân micro USB cấp nguồn 5V

Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD lên tới 128 GB, nếu 
thẻ nhớ sẵn sang các tập �n sẽ được lưu vào

WPS : Có thể kết nối đến WPS Wifi
Reset: Giữ nút 4s khi camera đang hoạt động 
để khôi phục mặc định

và nút WPS/RESET

Chân cắm nguồn

Khe cắm thẻ nhớ

Cổng mạng
RJ 45

Lắp đặt thẻ nhớ:

Ngửa ống kính camera lên để thấy phần lắp thẻ.1

Mở nắp ra và đưa thẻ nhớ vào đúng chiều.2

* Lưu ý: Nên cài đặt mạng trước khi lắp đặt camera

Đóng nắp lại.3

Mở nắp thẻ nhớ
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.   Kết nối điện thoại với Wifi ( Chưa hỗ trợ Wifi 5G)

.  Đăng nhập tài khoản Hik-connect vào ứng dụng 
Hik-connect
.  Tại giao diện chính, chọn biểu tượng “ +” ở góc 
phía trên bên phải
.   Quét mã QR được dán ở đáy camera
.   Chọn kết nối mạng: Có dây hoặc không dây

Kết nối không dây
.  Nhập mật khẩu Wifi mà điện thoại của bạn đang 
kết nối và chọn Next để �ếp tục quá trình cài đặt 
(Đặt camera không quá 3m với Wifi)

Kết nối có dây

* Lưu ý: Bắt đầu cài đặt khi đèn hiển thị nháy xanh

Bước 1: Kết nối nguồn cho camera bằng cáp micro SD, khi đèn 
trạng thái màu xanh  nháy, chúng ta có thể cài đặt Wifi

Micro USB Cable

Power Outlet

Cài đặt:

Bước 4: Gán thiết bị vào tài khoản Hik-connect:

Bước 2: 

Bước 3: 

Cài đặt Hik-connect
1. Kết nối điện thoại với Wifi
2. Tải ứng dụng Hik-connect thông qua App 
Store hoặc CH Play

Tùy chọn đăng ký bằng email 
hoặc số điện thoại

Điền mã xác nhận được 
gửi về điện thoại

Điền số điện thoại và 
lấy mã xác nhận

Đăng ký tài khoản Hik-connect

OR

POWER WAN LAN2 LAN4LAN1 LAN3
WPS/
RESET
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Quét mã QR

.  Cắm dây mạng từ camera vào modem/Wifi

.  Đảm bảo điện thoại và modem/router phải cùng 
mạng
.  Chọn Add để kết thúc quá trình gán


