Como redefinir a password com uma pergunta
de validação e ficheiro GUID
Guia rápido
(Como fazer o reset à password IPC/PTZ/DVR/NVR)
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Como redefinir a password com uma pergunta
de validação e ficheiro GUID

(1) Estão disponíveis as duas opções de redefinir a password para os modelos INVR-xxAL, INVR-xxALPOE,
HAVR-xxxxH1, HAVR-xxLT, HAVR-xxHT, HAVR-xxHT4, versão V3.4.90 ou superior e HSVR-xxLT e HSVRxxHT versão V3.4.80 ou superior. A redefinição de password por perguntas de validação está
disponível para as câmaras IBH-11, IBH-21, IDH-11IR, IDH-23VR, IDH-23MR, IDH-33VR, IDH-42IRL, IDH43MR, IWH-11IR, IWH-23MR, IWH-43XR, IWH-43MR, IFH-42IR versão V5.5.0 ou superior. Com estes
novos métodos, os clientes podem redefinir a sua password de forma autónoma.
(2) As duas estratégias são válidas apenas na rede local. GUI local, SADP, iVMS-4200, e Web client
suportam a nova estratégia de redefinição de password.

Para saber que modelos permitem esta função, por favor consulte o Apêndice.
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Método 1 | Pergunta de validação
(1) Pode definir perguntas de validação antecipadamente e redefinir a password respondendo às
questões de validação sempre que necessário.

(2) Quando esquecer a password do dispositivo, entre no interface para redefinir a nova password
clicando em Esqueceu a password, através do web browser
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(3) Após responder corretamente a todas as questões, poderá redefinir a nova password.

Método 2 | Ficheiro GUID
(1) Pode exportar um ficheiro GUID guardado antecipadamente no PC ou unidade USB e redefinir a
password do dispositivo importando o ficheiro GUID para o dispositivo quando necessário. Lembrese de inserir a password correta antes de exportar o ficheiro GUID. Note que, se a password do
administrador for alterada, o ficheiro GUID exportado será inválido imediatamente. O ficheiro GUID
só pode ser usado por uma vez.
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Exportação via monitor local

Exportação via web browser
(2) Quando esquecer a password do dispositivo, entre no interface para redefinir a nova password
clicando em Esqueceu a password.
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(3) Encontre o ficheiro GUID guardado, e importe-o para restaurar a password do dispositivo.
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Apêndice
Dispositivos que suportam esta função:
INVR-xxAL
NVR
INVR-xxALPOE

DVR

HAVR-xxxxH1
HAVR-xxLT
HAVR-xxHT
HAVR-xxHT4
HSVR-xxLT
HSVR-xxHT

IPC

IBH-11
IBH-21
IDH-11IR
IDH-23VR
IDH-23MR
IDH-33VR
IDH-42IRL
IDH-43MR
IWH-11IR
IWH-23MR
IWH-43XR
IWH-43MR
IFH-42IR
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