
Hikvision okostelefonos alkalmazás telepítése Android telefonra 

 

A legfrissebb Hikvision által fejlesztett Android operációs rendszert használó 

telefonokra szánt alkalmazások legfrissebb verziói a jövőben csak a Hikvision 

által kezelt Hikvision App Store-ból l érhetőek el. Az alkalmazások, amik 

érintettek: 

• Hik-Connect 

• HikCentral Mobile 

• HikCentral HD 

• iVMS-4500 

 

https://appstore.hikvision.com/


A Google Play Store-ban továbbra is elérhetőek az alkalmazások régebbi verziói 

és a szoftverekben található frissítés opció is a Hikvision App Store-ra továbbít. 

Fájlok telepítéséhez engedélyeznünk kell Android telefonunkon az Ismeretlen 

forrásból származó alkalmazás telepítését. 

Nyissuk meg a Beállítások menüben a Biztonság részt. 

• Aktiváljuk az Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítését. 

Telepítés útmutató  

1. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A forrástól függően 

koppintson az Ok és Telepítés elemre.  

1. A megjelenő üzenetben koppintson a Beállítások lehetőségre. 

1. Kapcsolja be az Engedélyezés ebből a forrásból beállítást. Ha nem látja 

az „Engedélyezés ebből a forrásból” lehetőséget, akkor eltérő Android-

verziót használ. A Beállítások menü „Biztonság” részében kapcsolja be 

az Ismeretlen források beállítást. 

Android Oreo 

Az android 8.0-ás Oreo verziója óta ez a beállítás változott, már nem 

általánosságban, hanem közvetlenül alkalmazásoknak adhatunk engedélyt 

ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésére. 

 

Ismeretlen források engedélyezése androidon 

• Nyissuk meg a telefonunkon a Beállítások menüpontot 

• Válasszuk a Biometrikus azon. és biztonság sort. 



• Érintsük meg az Ismeretlen alkalmazások telepítése lehetőséget. 

• Válasszuk ki azt az alkalmazást, amely számára engedélyezni szeretnénk az 

ismeretlen források telepítését. Jelen esetben ez a telefonunk fájlkezelője, 

vagy böngészője. 

• Állítsuk az adatlapon a kapcsolót aktív állásba. 

Android Lollipop 

 

Ismeretlen források Android Lollipop 

• Nyissuk meg a Beállítások menüben a Zárolt képernyő és 

védelem menüpontot. 

• Görgessünk le, majd érintsük meg az Ismeretlen források opciót. 

• A felugró ablakban érintsük meg az OK gombot az aktiváláshoz. 

Az IOS operációs rendszert használó felhasználókat a korlátozás nem érinti, 

az Apple App Store-ban továbbra is a legfrissebb verziók érhetőek el a 

szoftverekből. 

A korlátozás forrása a kínai és amerikai kormány között fennálló kereskedelmi 

konfliktus, aminek megoldásán minden fél dolgozik. Amennyiben a jövőben 

változás történik, akkor további hivatalos tájékoztatást fogunk kiadni. 
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