
 SADP ریست پسورد هایک ویژن با
لینک دانلود برنامه SADP کلیک کنید

بعد از دانلود برنامه و نصب مانند تصویر ذیل عمل کنید

 ممکن است یکى از سه پنجره بازشو را ببینید

 اگر پاپ آپ به امنیت نیاز دارد

 کد ، لطفا به روش 1 مراجعه کنید

https://cctvhikvision.center/%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86/sadp-v3-0-1-7/


 اگر پنجره بازشو به پرونده رمزگذارى شده اى نیاز دارد ، لطفاً به روش 2 مراجعه کنید

 اگر پنجره بازشو به پرونده یا کلید رمزگذارى شده
 اى نیاز دارد ، لطفاً به روش 2 یا 3 مراجعه کنید



روش 1 ، اطالعات دستگاه

 زمان شروع و شماره سریال دستگاه را کپى کنید، سپس اطالعات را براى تیم پشتیبانى فنى هایک

  ویژن ارسال کنید، تیم پشتیبانى کدهاى امنیتى را ارسال مى کند

دستگاه را خاموش روشن کنید اگر زمان شروع دستگاه مشخص نبود

 پس از دریافت کد امنیتى ، لطفاً یک کد را با توجه به زمان فعلى دستگاه انتخاب کنید

 کد امنیتى را وارد کنید سپس روى تأیید کلیک کنید



XML پرونده روش شماره دوم
 روى دکمه صادرات کلیک کنید... فایل xml را ذخیره و براى تیم پشتیبانى دیجى حفاظ ارسال نمایید

 تیم پشتیبانى فنى هایک ویژن دیجى حفاظ فایل رمزگذارى شده را براى شما ارسال مى کند.

 مسیر فایل رمزگذارى شده را انتخاب کنید، رمز ورود جدید خود را وارد کنید و تأیید کنید،

 براى تنظیم مجدد رمز عبور روى تأیید کلیک کنید

 توجه: رمز انتخابى حتما شامل کارکتر و عدد باشید و هشت رقم باشد

 توجه: پرونده رمزگذارى شده 48 ساعت معتبر است



QR روش 3 ، کد

 عکس بگیرید. اگر فایل QR را صادر کرده یا از کد XML با استفاده از این روش مى توانید فایل

XML را صادر کردید، براى تنظیم مجدد رمز عبور، به روش 2 مراجعه کنید

 را به تیم پشتیبانى فنى هایک ویژن دى جى حفاظ ارسال QR همچنین مى توانید اسکرین شات کد

 کنید

 تیم پشتیبانى فنى هایک ویژن دیجى حفاظ کلید متشکل از اعداد و حروف (8 بایت) را به شما

ارسال مى کند

 کلید را وارد کنید، رمز ورود جدید را تایپ کنید و تأیید کنید. براى تنظیم مجدد رمز عبور، روى

 تأیید کلیک کنید

 توجه: اگر مى خواهید گذرواژه و دوربینهاى متصل را به طور همزمان تنظیم کنید، لطفاً گزینه اى که  
 در کادر باال تیک خورده است را بزنید



First Choice for Security Professionals 

HIKVISION Technical Support Digihefaz
ایمل ارسال ریست پسورد هایک ویژن

techsupport.IR@cctvhikvision.center
شماره واتس اپ تیم پشتیبانى فنى هایک ویژن

09371124504
ارسال فایل ریست پسورد از طریق فرم ارسال ریست پسورد کلیک کنید

https://cctvhikvision.center/%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c%da%a9-%d9%88%db%8c%da%98%d9%86/



