
Reset Password DVR – NVR – IP Camera 

1. DVR Series : D/D4/D5(trước 9/2017): 

 TH1: Sử dụng super password theo ngày ( Login để factory default lại thiết bị) 

 TH2: Liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp mã SN của thiết bị để nhận Super pass 

2. DVR Series : D5 ( sau tháng 9 / 2017): 

 B1: Tải file downgrade tương ứng với model của đầu ghi tại: kbvision.vn 

 B2: Copy 2 file u-boot.bin.img và img vào USB format theo chuẩn FAT32 

 B3: Gắn USB vào đầu ghi -> cấp nguồn đầu ghi ->  đầu ghi tự downgrade và đặt lại 
Password mới 

 B4: Tải lại Firmwate tương ứng với model và up lại firmware mới ( trường hợp muốn 
sử dụng lại tên miền kbvision.tv) 

3. DVR Series: 7104SD6, 7108SD6, 7104H1, 7108H1 

 B1: Nối tắt 2 chân J1 + J2 trên main board (dùng lõi dây đồng hoặc nhíp,..) 

 B2: Cấp nguồn cho đầu ghi và chờ trong 30 giây 

 B3: Rút nối tắt ra khỏi J1 + J2, đầu ghi sẽ khởi động lên. Đặt pasword mới và cấu 
hình lại đầu ghi 

4. DVR Series: D6/TD6, 7116H1, 7232H1, 7xxxTH1, 8xxxH1, 2K8xxxH1, 4K8xxxH1: 

 B1: Nhấn giữ nút reset trên mainboard 

 B2: Cấp nguồn cho đầu ghi và chờ trong 30 giây ( vân nhấn giữ nút reset) 

 B3: Thôi nhấn giữ, đầu ghi sẽ khởi động lên, đặt lại password và cấu hình lại đầu ghi 

5. NVR Series: 8xxxN , 4K8xxxN: 

 TH1: Sử dụng super password theo ngày ( Login để factory default lại thiết bị) 

 TH2: Liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp mã SN của thiết bị để nhận Super pass 

6. NVR Series: 4K8104PN2 , 4K8108PN2: 

 B1: Nhấn giữ nút reset trên mainboard 

 B2: Cấp nguồn cho đầu ghi ( vẫn nhấn giữ nút reset), NVR sẽ khởi động lên, đặt lại 
password mới và cấu hình lại cho NVR 

7. NVR Series 8xxxN2, 4K8xxxN2, 4K8xxxN3, 4K8xxxN4: 

 TH1: Chưa nhập vào địa chỉ Email trên đầu ghi hoặc đã nhập và có thể truy cập 
vào Email đã đăng ký: 

 B1: Trên giao diện đầu ghi, nhập địa chỉ Email của bạn ( password reset sẽ gửi về 
email này), sau khi nhận xong sẽ hiện ra mã QR-CODE 



 B2:Mở pần mềm Kbview trên Android hoặc Iphone vào: Trang chủ -> Nhiều hơn -> 
Đặt lại mật khẩu thiết bị -> quét mã QR-CODE trên màn hình 

Hoặc 

 Dùng phần mềm QR-Scan, quét mã QR-CODE và gửi nội dung quét được đến địa 
chỉ email: support_gpwd@htmicrochip.com 

 B3: Bạn sẽ nhận được 1 password reset được gửi đến trong Email đã đăng ký. Nhập 
password này vào Security Code, sau đó đặt lại password mới cho đầu ghi. 

 TH2: Quên Email đã đăng ký trên NVR hoặc không thể đăng nhập vào Email đã 
đăng ký: 

 Vui lòng gửi lại NVR về KBVISION để được hỗ trợ reset password. 

Hướng dẫn reset Password IP-Camera: 

1. IP Home Camera Series: H10WN, H13PWN, H30PWN, H13WN, H30PWN, 
H20PWN, H13PWN: 

 Nhấn giữ nút reset trên camera trong 60 giây 

 Camera sẽ default, bạn hãy cấu hình lại camera. 

2. IP Camera Series: 1011N, 1012N, 1001N, 1002N, 2001N, 2011N, 2002N, 2012N, 
2001N2, 2011N2, 2002N2, 2012N2, 3001N, 3002N, 3011N, 3012N, 3001N2, 
3002N2, 3011N2, 3012N2, 4001N, 4002N, 4001N2, 4002N2: 

 -Xuất file XML 

 B1: Tải và cài đặt phần mềm Config tools tại kbvision.vn 

 B2: Chọn System setting -> Reset password -> chọn IP Camera -> chọn xuất file XML 

 B3: Gửi file XML vừa xuất đến bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi sẽ gửi cho bạn 
password reset camera 

3. IP Camera Series còn lại (2003N/N2/, Series WN/iAN/ FN/ MSN/ iMN/ iN/ AN/ …) : 

 B1: Sau khi tháo vỏ che hoặc nắp che thẻ nhớ, bạn sẽ thấy 1 nút reset hoặc 2 chân 
tròn nhỏ ký hiệu J12 hoặc K7 

 B2: Cấp nguồn và chờ camera khởi động xong 

 B3: Nhấn giữ nút reset hoặc nối tắt K7, J1-2 trong 30 giây. Camera sẽ default về mặc 
định 

4. SPEED DOME IP Camera: 

 B1: Sau khi tháo nắp che thẻ nhớ, bạn sẽ thấy 1 nút reset 

 B2: Cấp nguồn và chờ camera khởi động xong 

 B3: Nhấn giữ nút reset trong 30 giây. Camera sẽ default về mặc định 

 

mailto:support_gpwd@htmicrochip.com

