
Návod k nastavení digitálního zařízení a routeru, 
pro přístup z internetu.

Před nastavením r  outeru zkontrolujte následující:  

1. Je připojeno DVR zařízení k routeru.
2. Máte přidělenou veřejnou IP adresu od poskytovatele internetu. 

( veřejná IP adresa je přidělena na požádání od poskytovatele internetového připojení – 
placená služba cca 100 Kč / měsíc )

3. Je lokální IP adresa videorekordéru v rozsahu routeru.

Na DVR zařízení nastavíte lokální IP adresu, která je v rozsahu routeru.

Pokud bude na síti router s rozsahem lokálních IP adres 10.0.0.1 – 10.0.0.32, musíte přidělit DVR zařízení IP adresu 
z tohoto rozsahu např – 10.0.0.25   Viz. horní obr.

Jestliže nastavíte jinou lokální IP adresu DVR zařízení, která nebude v rozsahu IP adres routeru, zařízení nebude v síti 
vidět .viz. dolní obr.   Viz. dolní obr.

4. Rozsah DHCP – Router automaticky přiděluje připojeným počítačům IP adresu postupně 
z určitého rozsahu (např.  10.0.0.1 – 10.0.0.30)

DVR musí mít statickou IP adresu z rozsahu a ke konci tohoto rozsahu tedy např.: 10.0.0.25 
(je tam tedy místo na přidělení 24 IP adres počítačům)
Je to proto, aby se router k DVRku choval trvale korektně.

5. Jaký port je nastaven v digitálním rekordéru.

                  

Pro přístup k DVRku z internetu je potřeba nastavit ( povolit ) IP adresu a port v síťové části DVRka a 
ve směrovací tabulce routeru.



V síťovém nastavení DVRka,  změňte video port např. na 8888
Nastavení routeru:

Důkladně prozkoumejte přiložené CD k routeru, naleznete na něm instalační software s uživatelským 
manuálem.

1) Přes webové rozhraní se připojte do routeru.

                                      

V přiloženém manuálu najdete přesný postup, jak se přihlásit k routeru.

2) V rozhraní routeru zvolte záložku : 

- Advanced 
- Setup
- Basic

                            

                                       

Kliknutím na záložku Port Forwarding se zobrazí směrovací tabulka, do které budeme vyplňovat potřebné hodnoty.

3) Překladová tabulka – směrování portů               

Směrovací tabulky jsou téměř totožně a hodnoty budou v každé tabulce stejné !!

Vyplnění směrovací tabulky:

1) Application – libovolný název aplikace. ( vyplňte název pro lepší přehlednost v tabulce )

2) Start  - End Port – vyplňte rozsah portů, které chcete povolit 
( DVR – port 8888 =  Start port 8888 – End port 8888 )

3) Protocol – TCP/UDP protokoly můžete povolit společně ( Both ) a nebo jednotlivě

Routery od různých výrobců mají odlišná rozhraní, ale nastavení Port Forwarding, NAT, Virtual 
Server, se většinou nachází v záložkách Advanced, Setup nebo Basic.



Vyplníte řádek tabulky, vyberete protokol TCP a  uložíte – vyplníte další identický řádek a 
vyberete protokol UDP. ( doporučujeme vybrat Both - Oba ) 

4) IP adresa – vyplníte lokální IP adresu, kterou jste nastavili na digitálním rekordéru

5) Enable – zaškrtnutím povolíte směrování IP adresy s portem ( pokud nebude zaškrtnuto, 
nebude spojení fungovat )

Na obrázku je správně vyplněná směrovací tabulka s názvem aplikace, video portem, protokoly a 
IP adresou.

Po vyplnění tabulky uložte nastavení „ SAVE „ . ( Některé routery vyžadují restart )

Nyní je lokální IP adresa s portem přesměrována na venkovní veřejnou IP adresu.

Otestujte připojení a do webového rozhraní napište : http://vaše_veřejná_adresa:8888, 
přihlaste se a začněte pracovat s aplikací.

(například http://81.0.223.119:8888 ), veřejnou IP adresu zjistíte na www.mojeip.cz , přihlaste se a 
začněte pracovat s aplikací.

Po naběhnutí stránky, budete nejspíše požádání o stažení webových doplňků, potvrďte a stáhněte.
Po stažení budete moci plně pracovat s DVR aplikaci. 

http://81.0.223.119:8888/
http://www.mojeip.cz/

