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HYUNDAI CLOUD P2P BEÁLLÍTÁS SEGÉDLET 

 

1. Általános 

A HYUNDAI CLOUD P2P szolgáltatás távoli élőkép megtekintést, rögzített felvétel visszajátszást és távoli 
paraméterezést tesz lehetővé. 

A szolgáltatás igénybevételéhez nem feltétlenül szükséges a port továbbítás (port forward), csak abban az 
esetben, ha a távoli eszközökön beállítások elvégzése szükséges. 

2. A HYUNDAI CLOUD P2P szolgáltatás beállítása (Port továbbítás 
nélkül) 

Szükséges hálózati beállítások (DNS szerver nélkül a szolgáltatás nem 
működik) 

 Beállítások > Hálózati > Alapbeállítások > TCP/IP menüpontban Első DNS szerver: 8.8.8.8 
Második DNS szerver: 8.8.4.4 
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A szolgáltatás engedélyezése az eszközök menüjében: 

 Beállítások > Hálózati > Speciális beáll. > Platform-hozzáférés menüpontban az engedélyezés 
melletti jelölőnégyzet bepipálása szükséges. 

 A Platform-hozzáférési mód jelenleg Guarding Vision 

 Szerver címe hyucloud.hyundai-security.es 

 Verifikációs kód: az eszközök további biztonságát szolgáló jelszó! 
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3. Eszköz hozzáadása webes felületen 

 Regisztráljon a http://hyucloud.hyundai-security.es/ oldalon, ha még nincs fiókja. 

 Az oldal csak Internet Explorer böngészőből működik! 

 

 Jelentkezzen be a felhasználói fiókjába. 

 

 Ha még nem adott hozzá eszközt, akkor Főképernyőn kattintson az ADD NOW gombra, vagy a 
Quick Add szöveg melletti + Add more devices gombra. 

http://hyucloud.hyundai-security.es/
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 Ha az eszköz a belső hálózaton található és online, akkor automatikusan megjelenik az Add 
Automatically fül alatt. Ha nem akkor adja meg az eszköz sorozatszámát az Add by Serial No. fül 
alatt. 

 

 Üsse be a verifikációs/ellenőrző kódot és nevezze el a terméket a kívánt névre. 
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 Amennyiben a fenti lépéseket helyesen elvégezte, az eszköz a fiókban megjelenik. 

 Az ide felvett eszközök a HYU-VMS telefonos applikációban is megjelennek, mert az eszközök a 
fiókhoz vannak hozzárendelve. 

4. Eszköz megosztása 

 Amennyiben az eszközt egy végfelhasználó számára meg kell osztani, válassza ki a Friend 
Management fület.  

 Kattintson az Add Friends opcióra. 

 Itt a végfelhasználó felhasználói fiókjának a nevét kell megadni, és a My Remark opciónál adja meg 
a végfelhasználó nevét. 

 Válassza ki a kívánt kamera képeket, majd jelölje ki a kívánt engedélyeket. 

 Kattintson a Save gombra. 
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 Jelentkezzen be abba a felhasználóhoz amihez meg lettek osztva az eszközök. 

 Fogadja el a megosztást.  

 

 

  

5. Eszköz hozzáadása mobilkliensen keresztül QR-kóddal 

 Nyissa meg a HYU-VMS alkalmazást, majd lépjen be a korábban létrehozott felhasználói fiókjával. 
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 Bejelentkezést követően nyomja meg a jobb felső sarokban lévő + gombot. 

 

 Szkennelje be a QR kódot, amit a készülék Beállítások -> Hálózat -> Platform- hozzáférésnél 

talál. 

 Ha nem tudja beszkennelni a kódot, akkor adja meg az eszköz sorozatszámát, nyomjon a 

keresés gombra, majd a megjelenő ablakban kattintson az Add gombra. 
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 Az eszköz hozzáadása után adja meg a verifikációs\ellenőrző kódot. 

     

 Az eszköz hozzáadása után a kamera képek meg is jelennek a főmenüben. 
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6. A HYUNDAI CLOUD P2P fiók hozzáadása HYU-VMS programhoz 

 Nyissa meg a HYU-VMS programot. 

 Kattintson az Eszközmenedzser modulra, azon belül a Szerver fülre. 

 Kattintson az Új eszköztípus hozzáadása gombra és válassza ki az EZVIZ Felhő P2PEszköz opciót, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

  

 Kattintson a létrehozott eszköztípusra, majd kattintson a Belépés fülre és adja meg a belépéshez 
szükséges adatokat. (A HYUNDAI CLOUD P2P fiók rovatba a fiók email címet kell beírni) 

 

 Sikeres belépést követően megjelenik a fiók és a már felvett eszközök. 

 

 A felvett eszközök kameraképei a Fő nézetben megtekinthetők. A szükséges kamerát a Kamerák 
listából választhatók ki és drag&drop módszerrel húzhatók a nézetbe. 

  



HYUNDAI CLOUD P2P leírás v.1.2 
10 

7.  Verifikációs kód HYU-VMS esetén 

 Ha a rendszer azzal a hibaüzenettel fogadja, hogy nem tudja megnyitni a kamera képeket, mert „az áramlás 

titkosított.” Akkor a rögzítőn az ellenőrző kód be van kapcsolva. Ha nincs rá szüksége, kapcsolja ki a rögzítőn 

(Beállítások -> Hálózat –> Platform hozzáférés). Ha szüksége van rá, végezze el az alábbi lépéseket. 

 

 Ha nem hozott létre a HYU-VMS csoportot, akkor hozza létre az Eszköz menedzsment -> Csoport -> Új 

Csoport hozzáadása gombbal. 

 

 Importálja az összes kamera képet. Az Importálás gomba rákattintva. 
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 Kattintson az importált kamerán a módosítás ikonra. 

 
 

 A megjelenő képernyőn az Adatfolyam gomb rublikába üsse be az ellenőrző/verifikációs jelszót. 
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 Kattintson a Másolás ide gombra és a megjelenő ablakban kattintsa be az összes kamerát. Nyomja meg az OK 

gombot, majd lépjen ki a menüből. A kamera képek most már elérhetőek a Fő nézet menüpontban.  
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8. Gyakori kérdések 

Nincs „Verification kód/Ellenőrző kód” a terméken, illetve a rögzítő 
menüjében. 

 Próbálja meg az „ABCDEF” betűkombinációt. 

 Amennyiben nem sikerült a fent említett kód, keresse műszaki ügyeletünket. 

Egy eszközt több alkalommal is lehet regisztrálni? 

 Csak abban az esetben, ha törölve lett a HYUNDAI CLOUD P2P rendszerből és ezt követően. 

Egy eszközt lehetséges-e több HYUNDAI CLOUD P2P fiókhoz felvenni? 

 Nem, egy eszközt csak egy fiókhoz lehet felvenni. 

Lehet-e csak kamerát hozzáadni a fiókhoz? 

 Igen, lehet. 

Lehetséges-e egy HYUNDAI CLOUD P2P fiókot több HYU-VMS 
klienshez illetve mobilklienshez hozzáadni? 

 Igen, lehetséges. 

Hol találom a „Device Serial”számot (9 db számjegy)? 

 Az eszköz dobozán található azonosító matricán „Serial No: xxxxxxxxx” formátumban. 

 Az eszközön található azonosító matricán „Serial No: xxxxxxxxx” formátumban. 

 Az SADP program segítségével a termék teljes azonosító száma megtalálható. 

 A HYU-VMS program segítségével a termék teljes azonosító száma megtalálható. 

 Az eszközök webes-felületén az „Általános információk” menüpontban. 

Hol találom a „Verification Code”-ot? 

 Az eszközön található azonosító matricán „Verification Code: ABCDEF” formátumban. 

 Rögzítő esetében a helyi felületen a Hálózat-> Speciális -> Platform hozzáférés menüpontban. 

 Kamerák esetében a Platform hozzáférés beállítása alatt. 

Hol találom az eszköz QR-kódját? 

 Az eszközön található azonosító matricán. 

 Rögzítő esetében a helyi felületen a Hálózat > Speciális > Platform hozzáférés menüpontban 

 


