Handleiding Hik-Connect app
Voor gebruikers van Home Security Solution

Met de Hik-Connect app kunt u op elk gewenst moment eenvoudig uw alarmsysteem in- en
uitschakelen, en instellingen wijzigen. In deze handleiding vindt u meer informatie over de installatie en functies
van de app.
Functies van de Hik-Connect app:
De Hik-Connect app biedt u de mogelijkheden om:
•
•
•
•
•
•
•

uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst;
alarmmeldingen direct op uw smartphone te ontvangen;
uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten;
de actuele status van de aangesloten detectoren te zien;
het logboek met alle gebeurtenissen uit te lezen;
te communiceren met controlepanelen;
een intercomsysteem aan te sluiten en te beheren.

Belangrijke details van de app:
De Hik-Connect app kan zowel voor Android als iOS gedownload worden. Wij van ATC Beveiligingstechniek BV zorgen ervoor dat uw installatie al in de app staat en correct is geconfigureerd. De
inloggegevens ontvangt u van ons bij de oplevering. De app is alleen te gebruiken indien u verbonden bent met het
(mobiele) netwerk.

Stap 1: Installatie van de app en inloggen
U kunt de app eenvoudig scannen door de QR-code bovenaan deze pagina te scannen. Mocht u ook eens op uw
computer aan de gang willen gaan met Hik-Connect, ga dan naar de website.
Recht bovenaan de pagina kunt u vervolgens de taal naar Nederlands wijzigen.
Zoals aangegeven ontvangt u bij de oplevering van uw alarminstallatie uw inloggegevens voor de HikConnect app.
Wanneer u de app heeft gedownload, krijgt u het scherm zoals hiernaast is afgebeeld te
zien. Voer hier uw inloggegevens in en vergeet niet de taal rechtsonder naar
‘Nederlands’ aan te passen.
Indien uw installatie is gekoppeld aan uw telefoonnummer, klik dan op het telefoonicoontje. Hiermee kunt u dan door middel van uw telefoonnummer en wachtwoord
inloggen.

Stap 2: Beheren van uw alarminstallatie
Zodra u bent ingelogd krijgt u scherm 1 te zien. Hier kunt u uw alarmsysteem, intercomsysteem en/of
camera’s beheren en bekijken. Daarnaast kunt u onderin bij ‘Bericht’ het logboek van uw systemen bekijken. Er
kunnen maximaal 5000 gebeurtenissen opgeslagen worden.
Als u op uw alarminstallatie klikt krijgt u scherm 2 te zien. Dit scherm
weergeeft alle gebieden van uw installatie. Als u de gehele alarminstallatie wilt inschakelen, kunt u dat linksonder
doen. Het derde icoontje is om het alarm uit te schakelen. Als u alleen een gebied wilt in– of uitschakelen, in dit
geval gebied 1, dan kunt u op het icoontje onder Gebied 1 klikken.
Scherm 3 is een overzicht van alle componenten die zijn aangesloten. Als u op één van deze
componenten drukt, dan krijgt u de eigenschappen en functies ervan te zien. Het vierde scherm is een overzicht
van de status van de centrale. Storingen kunt u hier vaak terugvinden.
Bij nummer 2 tot en met 4 ziet u rechtsboven een knop voor de instellingen. Mocht uw systeem, of de app, een
update nodig hebben, dan kunt u dat hier uitvoeren. Daarnaast kunt u hier ook
gebruikersinformatie vinden, het systeem configureren, gebieden en communicatieparameters
beheren, en de centrale met uw Wi-Fi netwerk verbinden.
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