
Hikvision programinės įrangos atnaujinimo instrukcija naudojant 

interneto naršyklę arba iVMS4200 

 

Programinę įrangą savo įrenginiui galite parsisiųsti iš 

čia:http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal%2FProduct%20Firmware  

 

I. Programinės įrangos atnaujinimas naudojant programą iVMS4200 

Programinę įrangą galite atnaujinti naudojantis kompiuterine programa iVMS4200, tai galite padaryti 

sekdami kelis lengvus žingsnius. 

1. Įjunkite programą iVMS4200 kompiuteryje ir pasirinkite meniu punktą „Device Management“ 

 

http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal%2FProduct%20Firmware


2. Atsidariusiame lange pasirenkame „Server“ įrenginių sąrašą (1-as žingsnis), tada pasirenkame įrenginį 

iš sąrašo, kuriam norime atlikti programinės įrangos naujinimą (2-as žingsnis), ir spaudžiame mygtuką 

„Remote config“ (3-ias žingsnis). 

3. Atsidariusiame lange kairėje pusėje, išskleidžiame meniu punktą „System“ ir pasirenkame „System 

Maintenance“.  

 

4.  Atsivėrusiame lange pasirenkame atnaujinimą iš vietinės failų talpyklos Upgrade File Directory, tada 

spaudžiame ieškojimo mygtuką  (...) ir savo kompiuteryje suraskite failą, kurį atsisiuntėte iš oficialaus 

Hikvision programinės įrangos puslapio, failas: „digicap.dav“. 

5.  

 

6. Įkėlus failą spaudžiame mygtuką „Upgrade“.  

PASTABA: Naujinimas gali užtrukti iki 10-ies minučių, po to įrenginys automatiškai persikrauna ir 

grįžtą į prieš tai buvusį darbinį režimą. 



II. Programinės įrangos atnaujinimas naudojant interneto naršyklę 

1. Prisijungiame prie įrašymo įrenginio naudojant interneto naršyklę. 

2. Įrašymo įrenginio vartotojo sąsajoje pasirenkame meniu punktą „Configuration“. 

3. Kairėje pusėje atsidariusiame meniu pasirenkame punktą „System“, tada „ Maintanence“. 

4. Atsidariusiame lange pasirenkame sritį „Upgrade“. 

5. Paspaudę mygtuką „Browse“ surandame kompiuteryje parsiųstą programinę įrangą ir pasirenkame 

ją. 

6. Spaudžiame mygtuką „Upgrade“. 

 

PASTABA: Naujinimas gali užtrukti iki 10-ies minučių, po to įrenginys autimatiškai persikrauna ir 

grįžtą į prieš tai buvusį darbinį režimą.  

 

 

  



III. Programinės įrangos atnaujinimas kameroms per įrašymo įrenginį 

naudojant interneto naršyklę 

1. Prisijungiame prie įrašymo įrenginio naudodami interneto naršyklę. 

2. Prisijungę spaudžiame viršutiniame meniu esančią pasirinktį „Configuration“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atsivėrusiame lange pasirenkame, kairėje pusėje esančiame meniu renkamės punktą „Network“ ir 

jame „Advance Settings“. 

4. Naujame lange, viršutinėje meniu dalyje renkamės punktą „Other“ ir pažymime varnele punktą 

„Enable Virutal Host“, tada spaudžiame mygtuką „Save“.  

5. Išsaugojus parametrus pereiname prie kitom meniu punkto „System“, jame pasirenkame „Camera 

Management“. 

6. Atsivėrusiame lange matome lentelę, kurioje nurodytos Jūsų turimos kameros. Pažymime norima 

atnaujinti kamerą ir spaudžiame jos eilutėje esančia nuorodą stulpelyje „Connect“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Atsivėrusiame lange įvedame prisijungimus prie kameros, prisijungimai prie kameros yra tokie patys, 

kaip ir prisijungimai prie Jūsų įrenginio, jei tokiu pat slaptažodžiu buvo aktyvuotos ir kameros. Jei 

kameros buvo aktyvuotos su kitokiu slaptažodžiu, įveskite jį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Prisijungę prie kameroms pasirenkame meniu punktą „Configuration“. 

 

 

9. Toliau renkamės meniu punktą „System“, tada „Maintenance“. 

10. Atsivėrusiame lange pasirenkame skiltį „Upgrade“, joje pasirenkame „Firmware Category“, tada 

spaudžiame mygtuką „Browse“ ir pasirenkame programinės įrangos failą iš savo kompiuterio.  

11. Spaudžiame mygtuką „Upgrade“. 

 


