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Uživatelský manuál programu IVMS-4200 Lite pro zákazníky 
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iVMS-4200 Lite je software určený pro uživatele kamerových systémů Hikvision. Byl navržen pro práci s 

DVR, NVR, AHD a IP kamerami a umožnuje pomocí cloudové platformy přístup ke kamerovým systémům 

a jejich uživatelské ovládání. 

 

Klíčové vlastnosti: 

Monitorování v reálném čase. 

Ovládání kamer PTZ s pohyblivým objektivem. 

Zpětné přehrávání uloženého videa. 

 

Stažení a postup instalace programu. 

 

Program pracuje pod operačními systémy Windows i macOS. Jeho nejnovější verzi si stáhněte přímo 

z webu společnosti Hikvision na níže uvedeném odkazu: 

https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/11%20%20Software/ 

01%20%20Video%20Management%20Software/00%20%20%20iVMS4200/Hikvision%20iVMS- 

4200%20Lite%20V1.0.0.4%28Windows%2CMultilingual%29 

 

Najděte a klikněte na název programu:  iVMS-4200 Lite(v1.0.0.4).exe. Začne automatické stahování. 

Po uložení instalačního souboru do počítače, otevřete jeho umístění (nejčastěji to bývá složka Stažené 

soubory) a dvojklikem na ikonu spustíte instalaci. 

Zobrazí se uvítací okno, kde klikněte na tlačítko Next. 

Následuje okno s licenčním ujednáním, kde zaškrtněte volbu I akcept … a opět klikněte na Next. 
 

 

Otevře se okno s návrhem umístění instalovaných souborů, potvrďte Next. Dalším krokem je spuštění 

vlastní instalace. Potvrďte klikem na tlačítko Install. 
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Další okno zobrazuje stav průběhu vlastní instalace. Po doběhnutí zvolte možnost vytvoření ikony programu 

na ploše, zkontrolujte/zaškrtněte volbu Create Desktop for Client a potvrďte klikem na tlačítko Next. 
 

 

Následuje poslední krok, na obrazovce uvidíte zprávu o úspěšné instalaci programu. Klikněte na tlačítko 

Finish. 

 

 

Tímto je software nainstalován a připraven k prvnímu spuštění. Přejděte na plochu počítače kde vyhledejte 

ikonu: 
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Uživatelské ovládání programu: přihlášení, živé zobrazení, zobrazení záznamu. 

 

Dvojklikem na ikonu programu spustíte aplikaci, otevře se okno s hláškou: Chcete této aplikaci povolit, aby 

prováděla na vašem zařízení změny? Potvrďte klikem na tlačítko ANO. 
 

Další okno je Vaše uživatelské přihlášení aby nemohlo dojít k přístupu neoprávněné osoby. Vpravo nahoře 

vyberte požadovaný jazyk. Zadejte svoje heslo, potvrďte heslo. Zaškrtnutím volby Povol auto-prihl, budete 

při příštím spuštění přihlášeni automaticky a už nemusíte přihlašovací údaje znovu zadávat. Klikněte na 

tlačítko Přihlášení: 

 

 

Proběhne inicializace a po doběhnutí se program spustí. 
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Otevře se úvodní obrazovka. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Cloud P2P. 

 

 

K přihlášení vyberte region a potvrďte tlačítkem OK. 
 

 

V novém okně Login se přihlásíte k účtu Hikvision. Vyplňte e-mailovou adresu a heslo ke svému čtu, 

které jste obdrželi od svého dodavatele systému. Potvrďte tlačítkem Login: 
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Otevře se okno kde je nahoře uprostřed záložka Hlavní zobrazení, která je pro živé zobrazení obrazu z 

Vašich připojených zařízení. Vlevo nahoře máte možnost rozdělit si obrazovku podle počtu Vašich kamer 

na 1, 4, 9, 16 oken. V levé spodní části uvidíte Vaše připojená zařízení. 
 

 

 
Dvojklikem na název vybraného zařízení spustíte online přenos v reálném čase. U ikony kamerky se musí 

objevit malý zelený trojúhelník. 
 

 

 

 
Přehrávání uloženého záznamu. 

K přehrávání záznamu se dostanete přes záložku Vzdálené přehrávání, která je na horní liště uprostřed. 

Vlevo nahoře rozkliknete seznam zařízení, vyberete požadovanou kameru a zaznačíte okno  vedle jejího 

názvu. 

V dolní části obrazovky je kalendář, kde si vyberete datum a čas požadovaného záznamu. Vybraný čas 

uložíte klikem na Potvrdit. Následně klikněte na tlačítko Vyhledat, umístěné pod kalendářem. 
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Spustí se Vám požadovaný záznam. V dolní části obrazovky je časová osa po které si můžete video 

posouvat pomocí kurzoru myši přetažením vpravo/vlevo. 

V levé části jsou tlačítka jako u DVD rekordéru, kterými záznam zastavíte, spustíte, pozastavíte, přetočíte 

vpřed/vzad. 
 
 

 

V případě nejasností, nebo technických problémů, nás kontaktujte na servisní lince: +420 530 333 641, 

nebo nahlášením servisního požadavku přes naše webové stránky 

na adrese: https://www.kameryhysperia.cz/manualy/ 
 

 

 

Děláme Česko bezpečnější, jsme 
 

 

VAŠE BEZPEČÍ JE NAŠE PRIORITA! 
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