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UPOZORNĚNÍ

Před použitím zařízení si , prosím, přečtěte tento uživatelský
manuál.
Neničte zařízení. Nedotýkejte se zařízení, pokud je jeho kryt
poškozen, nebo pokud jsou připojovací dráty bez izolace.
Veškerá bezdrátová zařízení pro přenos dat jsou citlivá na
interference, které mohou narušit jejich fungování.
Zařízení není vodě odolné. Udržujte je v suchu.

Zařízení vyžaduje napětí 230V.

DŮLETIŽÉ UPOZORNĚNÍ!
Přečtěte si upozornění a manuál dříve než začnete zařízení používat!

2

Obsah
1

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ..............................................................................................................................4

2

ÚVOD .................................................................................................................................................................5
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2

3

PŘEDSTAVENÍ .......................................................................................................................................................5
OBSAH BALENÍ......................................................................................................................................................5
INSTALACE HARDWARE ...........................................................................................................................................5
Vložení SIM karty.........................................................................................................................................5
Připojení antény ..........................................................................................................................................6
Popis zadního panelu...................................................................................................................................6
Typické připojení PIR čidla a dveřního senzoru............................................................................................6
Připevnění na zeď ........................................................................................................................................7
INSTALACE SOFTWARE ............................................................................................................................................7
Instalace USB ovladačů (Windows) .............................................................................................................7
Nastavení PPP připojení (Windows) ............................................................................................................8
PŘÍSTUP KE KAMEŘE ............................................................................................................................................10
Přístup k webovému rozhraní....................................................................................................................10
Struktura stránky pro nastavení webového rozhraní ................................................................................10

NASTAVENÍ EDGE KAMERY ..............................................................................................................................11
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

STATUS & REVIEW ..............................................................................................................................................11
Live view ....................................................................................................................................................11
VIDEO AND IMAGE SETTINGS .................................................................................................................................12
Video parameters......................................................................................................................................12
EVENT CONFIGURATION........................................................................................................................................12
Stream & Events ........................................................................................................................................12
SETTINGS...........................................................................................................................................................14
E-mail & FTP ..............................................................................................................................................14
Network.....................................................................................................................................................15
ADMIN..............................................................................................................................................................16
Logs ...........................................................................................................................................................16
Users management ...................................................................................................................................16
Maintenance .............................................................................................................................................17

4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ..................................................................................................................................18

5

DODATEK D – DYNAMICKÝ NÁZEV DOMÉNY (DDNS)........................................................................................20

3

1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V tomto dokumentu se seznámíte s bezpečným používáním kamery. Doporučujeme dodržovat
následující doporučení, abyste se vyhnuli případným zraněním a škodám na majetku.
Dříve než začnete zařízení používat, seznamte se pečlivě s bezpečnostními požadavky! Kameru
lze použít pro přenos videa a jednotlivých obrázků přes GSM síť pomocí technologie GPRS nebo
EDGE. Dodržujte následující bezpečnostní doporučení, abyste se vyhnuli popálení a úrazům
způsobeným vysokým napětím personálu pracujícího se zařízením.
Instalace a technická podpora zařízení smí být prováděna pouze
kvalifikovaným personálem, nebo osobou s dostatečnými
znalostmi o zařízení a bezpečnostních požadavcích.
Kamera vyžaduje 12V 250 mA zdroj konstantního napětí, jež
odpovídá všem bezpečnostním požadavkům normy LST EN
60950-1.
Počítač a zdroj napětí, k nimž je zařízení připojeno, by měli
odpovídat normě LST EN 60950-1. Zařízení je možné použít se
stolním počítačem nebo notebookem.
Světlo nebo připojitelné senzory musí splňovat bezpečnostní
požadavky normy LST EN 60950-1.

Před montáží odpojte zařízení od zdroje napětí, abyste předešli
poškození způsobeným napětím!

Neinstalujte a neobsluhujte zařízení během bouřky.

Abyste zabránili mechanickému poškození zařízení, doporučujeme přepravovat zařízení
v balení odolném poškození. Během používání zařízení jej umístěte tak, aby byly viditelné jeho LED
indikátory, jelikož ty informují o režimu, v němž zařízení pracuje, a jestli nemá nějaké provozní
problémy.
Ochrana proti přepětí, zkratům a zemním zkratům by měla být poskytnuta jako součást
instalace. Jako ochrana před zkraty a zemními zkraty je vyžadováno dvoupólové ochranné zařízení.
Napětí připojeného zařízení by mělo odpovídat napětí spouště. Chcete-li odpojit zařízení, vytáhněte
adaptér ze zásuvky. Mezera mezi kontakty musí být minimálně 3mm.
Úroveň signálu zařízení závisí na prostředí v němž pracuje. Pokud zařízení pracuje nesprávně,
může být opraveno pouze kvalifikovaným pracovníkem. Doporučujeme doručit jej do opravny nebo
výrobci. Zařízení neobsahuje žádné vyměnitelné části.
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2 ÚVOD
2.1 Představení
Kamera Teltonika MVC100 EDGE – kompaktní mobilní systém pro sledování, kontrolu a
přenos videa a jednotlivých obrázků přes GPRS/EDGE síť. Zařízení je vhodné pro místa, kde není
možné připojení k Internetu – ideální pro vzdálené sledování a kontrolu dočasného, vzdáleného a
mobilního majetku. Obrázky mohou být pořizovány automaticky v naprogramovaných periodách nebo
pomocí externích sensorů, jako např. sensory pohybu nebo dveřní kontakty. Videa a obrázky mohou
být zobrazeny v počítači, nebo přenosném zařízení, a také mohou být poslány na FTP server, web nebo
e-mail.

2.2 Obsah balení
•
•
•
•
•
•

MVC100 EDGE kamera
Externí GSM anténa
Síťový adaptér (Euro nebo Velká Británie)
USB kabel
Natáčecí držák k připevnění na stěnu
Brožura “Rychlý průvodce”

Pozn.: Výrobce neposkytuje SIM kartu nutnou k nastavení připojení ke GSM síti. SIM kartu si
vyžádejte u svého poskytovatele GSM služeb!
Pozn.: Pokud Vám chybí nebo je poškozena jakákoli součást balení, kontaktujte laskavě svého
prodejce, od nějž jste zařízení koupili. Případně výhradní zastoupení pro Českou republiku společnost
MACRO WEIL spol. s r.o. (www.macroweil.cz)

2.3 Instalace hardware
Před nainstalováním hardware se ujistěte, že balení obsahuje všechny potřebné součástky.
2.3.1

Vložení SIM karty

Odmontujte a odstraňte zadní kryt kamery. Pomocí šroubováku uvolněte čtyři šrouby držící
panel. Po odmontování panelu opatrně vložte SIM kartu, viz obrázek níže.
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2.3.2

Připojení antény
Přišroubujte anténu po směru hodinových ručiček.

Umístěte anténu směrem nahoru pro zabezpečení optimálního příjmu.
2.3.3

Popis zadního panelu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdířka síťového adaptéru.
Baterie
5ti kolíková řadová svorka pro připojení čidel
2 kolíková řadová svorka pro připojení externího
světla
USB zdířka
LED diody
Slot pro MicroSD kartu (karta není součástí balení)
Konektor GSM antény

Obr. 1. Zadní panel kamery EDGE.

LED dioda

2.3.4

Barva

Svítí

Nesvítí

Napětí

Červená

Připojeno ke zdroji

Odpojeno

Stav připojení GPRS/EDGE

Zelená

Připojeno

Nepřipojeno

Připraveno k použití

Zelená

Připraveno k použití

Načítání

Typické připojení PIR čidla a dveřního senzoru

Dveřní a PIR senzory mohou být připojeny pomocí 5ti kolíkové řadové svorky na zadním
panelu kamery. Na obrázcích 2 a 3 můžete vidět typické zapojení PIR a magnetického dveřního
senzoru.

Obr. 2. Typické připojení PIR senzoru

Obr. 3. Typické připojení dveřního senzoru
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2.3.5

Připevnění na zeď

Kamera je dodávána v balení s držákem na zeď. Držák připevněte ke zdi pomocí děr
v podložce držáku.

2.4 Instalace software
Při instalaci software pro připojení ke kameře následujte níže uvedené instrukce podle vašeho
operačního systému. Instalační CD je dodáváno spolu se zařízením, nebo si můžete průvodce instalací
stáhnout z internetových stránek společnosti Teltonika.
2.4.1

Instalace USB ovladačů (Windows)

1. Připojte kameru k USB portu.
2. Instalujte FTDI ovladače *).
3. Otevřete pole Systém v ovládacím panelu: Start => Nastavení => Ovládací panel =>
Systém.
4. V tabulce Hardware vyberte Správce zařízení (Device Manager).
5. Rozbalte “Porty (COM & LPT)“, abyste vyhledali číslo USB portu. Toto číslo bude použito
během následující instalace.

*) Podrobné informace o instalaci ovladačů pro systém Windows XP můžete nalézt na
www.ftdichip.com pod heslem “FTDI Drivers Installation guide for Windows XP” (AN_104).
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2.4.2

Nastavení PPP připojení (Windows)

1. Připojte kameru k USB portu počítače.
2. Vytvořte nové síťové připojení. Pro vytvoření připojení modemu klikněte na:
Start => Nastavení => Ovládací panely => Síťová připojení
3. Pak vyberte Nové připojení. Objeví se Průvodce novým připojením.
4. Klikněte na Další.

5. Vyberte Nastavit jiný typ připojení, klikněte na Další. Vyberte Přímé připojení k jinému
počítači a klikněte na Další.

6. Vyberte Host a klikněte na Další. Zadejte název připojení.

7. Vyberte port, který byl vytvořen kamerou.
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8. Pro snadnější přístup vyberte Přidat zástupce tohoto připojení na plochu.

9. Vyberte Vlastnosti pro upravení připojení.
10. V tabulce Obecné klikněte na Konfigurovat. V nově otevřeném okně Konfigurace modemu
zadejte Maximální rychlost (b/s) do 115200 b/s. Poté odznačte možnost Povolit
hardwarové řízení toku. Klikněte na OK a ukončete konfiguraci modemu.

11. V tabulce Networking vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a stiskněte Vlastnosti.
Kliněte na Upřesnit a odznačte Používat výchozí bránu vzdálené sítě. Kliněte na OK ve
všech otevřených oknech nastavení.
12. Připojení je nyní nastaveno a připraveno ke spuštění. Klikněte na Připojit. Po vytvoření
připojení se objeví ikona sítě v systému. Ikona udává rychlost připojení a aktivitu.

13. Spusťte svůj internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla). Zadejte IP adresu
kamery (přednastaveno http://10.0.0.1). Zadejte uživatelské jméno a heslo. Přednastavené
přihlášení administrátora je:
Login: admin
Heslo: admin
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2.5 Přístup ke kameře
2.5.1

Přístup k webovému rozhraní

Pro přístup k webovému rozhraní kamery musí být nejprve spuštěno PPP připojení. Jak
nastavit PPP připojení je popsáno v kapitole 2.4.2. Po úspěšném připojení otevřete webový prohlížeč a
zadejte IP adresu kamery (http://10.0.0.1). Pokud byl port kamery změněn z přednastaveného portu 80
na jiný, IP adresa musí být zadána ve formátu http://10.0.0.1:1010 (hodnota 1010 je nový port).
Jsou-li IP adresa a port zadány správně, objeví se přihlašovací okno pro zadání uživatelského
jména a hesla:
Přednastavené přihlášení pro administrátora je:
Login: admin
Password: admin

Při restartování kamery musí být PPP spojení znovu připojeno. Doporučujeme také zavřít a
znovu spustit webový prohlížeč.
2.5.2

Struktura stránky pro nastavení webového rozhraní

Po úspěšném připojení ke kameře se objeví uvítací okno programu Web management (Obr. 4).
Z tohoto menu se můžete dostat na všechny hlavní stránky nastavení.

Obr. 4. Uvítací okno webového rozhraní kamery

Status & Review
Live view – zobrazení pohledu kamery v reálném čase
Video and image settings
Video parameters – úprava kontrastu a jasu
Event configuration
Stream & Events – nastavení stálého nahrávání a nahrávání při události
Settings
E-mail & FTP – konfigurace e-mailu a FTP nastavení
Network – konfigurace mobilní sítě a DDNS nastavení
Admin
Logs – zobrazuje logy systému
User’s management – změna uživatelského hesla
Maintenance – nastavení času nebo update firmware
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3 NASTAVENÍ EDGE KAMERY
3.1 Status & Review
3.1.1

Live view

Část Live view umožňuje sledovat video v reálném čase přes webové rozhraní kamery.
Obsahuje také důležité stavové informace, viz obr. 5.

Obr. 5. Informace o stavu kamery

GSM operator – Zobrazuje jméno GSM operátora, k němuž je kamera připojena.
Connection strength – Zobrazuje sílu spojení příchozího signálu.
IP – IP adresu kamery.
IMEI – IMEI kamery.
Mains – Ukazuje stav hlavního zdroje napětí.
Battery status – Ukazuje stav baterie.
Nastavení Live View umožňuje zadat požadované rozlišení, kvalitu a formát (viz obr. 6).

Obr. 6. Nastavení funkce Live view

Resolution – Vyberte požadované rozlišení videa [VGA/QVGA/QQVGA].
Quality – Vyberte kvalitu zobrazení videa. [Basic/Medium/Normal/High/Best].
Video format – Zobrazuje přípustný formát videa [JPEG].
Doba trvání funkce Live view může být nastavena v poli Live view time out. Jakmile vyprší
zadaný čas, kamera přestane zobrazovat pohled v reálném čase. Funkce Live view může být opět
zahájena stisknutím tlačítka Reset

Obr. 7. Nastavení doby trvání funkce Live view

Time remaining – Zobrazuje čas zbývající do doby, kdy kamera přestane přenášet živý obraz.
Timeout – Určuje dobu trvání v minutách a sekundách.
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3.2 Video and image settings
3.2.1

Video parameters

Nastavení parametrů videa můžete použít pro získání co nejjasnějšího obrazu. Na obr. 8 je
zobrazeno nastavení vlastností videa.

Obr. 8. Nastavení vlastností videa.

Brightness – Nastavení úrovně jasu v rozmezí -127 až 127.
Contrast – Nastavení úrovně kontrastu v rozmezí 0 až 127.

3.3 Event configuration
3.3.1

Stream & Events

Tato kapitola popisuje, jak nastavit kameru tak, aby posílala konstantní záznam a záznam při
určité události.
3.3.1.1 Constant stream

Obr. 9. Nastavení konstantního videozáznamu.

Enable – Zaškrtněte políčko pro aktivaci periodického záznamu.
Resolution – Vyberte požadované rozlišení videa [VGA/QVGA/QQVGA].
Quality – Vyberte kvalitu zobrazení videa [Basic/Medium/Normal/High/Best].
Frame rate – Nastavte rychlost snímání videozáznamu.
Video format – Zobrazuje přípustný formát videa [MJPG].
Send to – Vyberte, kam má být videozáznam odeslán.
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3.3.1.2 On event stream

Obr. 10. Nastavení videozáznamu po určité události.

Enable – Zaškrtněte políčko pro aktivaci konstantního záznamu.
Events – Vyberte požadovanou událost, která spustí nahrávání. Událostí jsou Contact1,
Contact2, které jsou umístěny na zadním panelu kamery, s připojenými sensory.
Resolution – Vyberte požadované rozlišení videa [VGA/QVGA/QQVGA].
Quality – Vyberte kvalitu zobrazení videa [Basic/Medium/Normal/High/Best].
Frame rate – Zadejte rychlost snímání videozáznamu.
Video format – Zobrazuje přípustný formát videa [MJPG].
Send to – Vyberte, kam má být záznam odeslán. Pro odeslání na e-mail nebo FTP server musí
být nejprve zadáno jejich nastavení.
Pre-alarm – Kamera dokáže odeslat záznam, který se odehrál před spouštěcí událostí. Záznam
je tvořen požadovaným množstvím průběžně ukládaných informací. Nastavte čas v sekundách, který
udává, kolik dat má být uloženo.
Post-alarm – Nastavte čas v sekundách, jak dlouho po spouštěcí události má kamera posílat
záznam.
Output duration – Kamera má integrovaný relé spínač, který může být sepnut při spouštěcí
události. Toto zařízení může být použito pro zapnutí externího osvětlení. Nastavte čas trvání spuštění.
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3.4 Settings
3.4.1

E-mail & FTP
Tato kapitola popisuje, jak zadat nastavení FTP serveru a e-mailu.

Obr. 11. Nastavení e-mailu.

SMTP server – doména, nebo IP adresa SMTP serveru e-mailu.
User name – zadejte uživatelské jméno Vašeho emailového účtu.
Password – zadejte heslo Vašeho emailového účtu.
Sender’s email address – zadejte mailovou adresu, která přísluší uživatelskému jménu a heslu.
Receiver’s email address – zadejte emailovou adresu, na níž budou zasílány obrázky a videa.
CC email – zadejte další emailové adresy, na které bude odeslána kopie emailu.
Subject – zadejte předmět emailu.

Obr. 12. Nastavení FTP serveru.

Host address – doména, nebo IP adresa FTP serveru.
User name – zadejte uživatelské jménu FTP účtu.
Password – zadejte heslo FTP účtu.
Port – nastavte port FTP serveru. Přednastavený FTP port je 21.
Path – zadejte cestu ke složce, kam budou data odesílána.
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3.4.2

Network

3.4.2.1 GSM network settings
V části GSM network settings můžete nastavit připojení ke GSM síti. Veškerá data pro
konfiguraci Vám poskytne Vás poskytovatel mobilních služeb.

Obr. 13. Nastavení mobilní sítě.

Phone Number – telefonní číslo od poskytovatele internetových služeb (přednastaveno *99#).
PPP authentication – vyberte ověřovací protokol používaný Vaším poskytovatele
interntových služeb [None/CHAP/PAP].
APN – jméno přístupového bodu (APN).
User Name – zadejte Vaše uživatelské jméno pro mobilní připojení.
Password – zadejte Vaše heslo pro mobilní připojení.
PIN – PIN kód SIM karty.
DNS server 1 a DNS server 2 jsou servery domény poskytovatel internetových služeb.
Web server (camera) port – zadejte port pro připojení kamery k webovému rozhraní.
3.4.2.2 Dynamic DNS Settings
Dynamické DNS (DDNS) je služba pojmenování domény, umožňující přiřadit dynamickou IP
adresu ke statickému jménu hostitele. Pro použití této služby se musíte nejprve zaregistrovat na DDNS
serveru. Na Internetu můžete nají řadu poskytovatelů DDNS služby (volně dostupné nebo placené).

Obr. 14. Nastavení dynamické DNS.

Enable– zaškrtněte políčko pro aktivaci DDNS.
User name – zadejte Vaše uživatelské jméno. Router je bude používat pro automatické
přihlášení a aktualizaci vaší IP adresy na DDNS serveru.
Password – zadejte Vaše přihlašovací heslo.
Hostname – zadejte Vaše hostitelské jméno, které bylo zaregistrováno na DDNS serveru.
Update interval – zadejte interval aktualizace IP adresy ve vybraných časových periodách.
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3.5 Admin
3.5.1

Logs

V části Log můžete prohlížet všechny události. Tato sekce obsahuje informace o stavu systému
a vstupní/výstupní záznamy událostí.

Obr. 15. Zobrazení okna se záznamy.

Na obr. 15 je vidět, že události jsou řazeny podle data. Sloupce Time a Event zobrazují čas
zaznamenání události a její krátký popis. Video zaznamenané po dané události může být přehráno
kliknutím na obrázek ve sloupci Media (obr. 15). Trvání a počet zachycených videí je limitován, jelikož
všechna videa jsou ukládána v interní paměti kamery.
3.5.2

Users management

V tomto oddíle můžete změnit uživatelské jméno a heslo uživatele kamery. Pro změnu hesla
klikněte na uživatele a objeví se nové okno s uživatelským jménem a heslem (obr. 16).

Obr. 16. Okno pro změnu uživatelského jména a hesla.

Username – zadejte nové uživatelské jméno.
Password – zadejte nové heslo.
Repeat password – znovu zadejte heslo pro ověření jeho správnosti.
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3.5.3

Maintenance

3.5.3.1 Nastavení času
Kamera má interní intrní hodiny reálného času. Čas je možné synchronizovat s počítačem,
k němuž je kamera připojena, nebo s externím časovým serverem (obr. 17).

Obr. 17. Okno pro nastavení času.

Pro synchronizaci času s časovým serverem musíte zadat doménu serveru, nebo IP adresu a
časové pásmo. Synchronizace se provede automaticky. První synchronizace se provede po úspěšném
připojení ke GSM síti a poté je čas obnoven každých 24 hodin. Manuální synchronizaci s časovým
serverem můžete provést kliknutím na tlačítko Synchronize.
3.5.3.2 Aktualizace firmware
Pro aktualizaci firmware Vašeho zařízení klikněte na tlačítko Update firmware.

Obr. 18. Aktualizace firmware

Nejnovější firmware je možné stáhnout ze stránek společnosti Teltonika. Před stažením nového
firmware zkontrolujte číslo verze s verzí firmware vaší kamery.
3.5.3.3 Obnovení přednastaveného uživatelského jména, hesla a továrního nastavení
Následující návod popisuje, jak obnovit přednastavené uživatelské jméno a heslo, nebo
nastavení zařízení:
1. Připojte síťový adaptér ke kameře.
2. Připojte kameru k USB portu.
3. Připojte kameru do USB portu počítače.
4. Vytvořte PPP připojení.
5. V internetovém vyhledávači zadejte IP adresu http://10.0.0.1:6541
6. Následujte pokyny pro obnovení přednastaveného uživatelského jména a hesla nebo pro
navrácení kamery do původního továrního nastavení.
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4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Management
Uživatelsky příznivé webové grafické rozhraní
OBRÁZKY
Obrazový snímač: VGA (640x480 pixelů).
Obrazové rozlišení: VGA/QVGA/QQVGA
Komprese obrazu: JPEG
Videoklip (nastavitelná doba trvání) a/nebo jednotlivé snímky
BEZPEČNOST
Bezpečná správa/nastavení: mohou provádět pouze autorizovaní uživatelé (uživatelské jméno a
heslo)
NASTAVENÍ & OVLÁDÁNÍ
Rozhraní:
Vestavěný web-server
USB
Firmware update:
Vestavěný web-server
USB
PŘENOS OBRAZU
Přenos obrazu přes GPRS/EDGE síť na:
FTP-server
emailový server
PC nebo PDA přes web
OVLÁDÁNÍ PŘENOSU
Přeposílání a/nebo ukládání obrázků po aktivitě senzoru (např.: PIR senzor, dveřní kontakt...)
Funkce Pre-alarm (schopnost přenášet /nahrávat video před aktivitou senzoru)
Možnost zastavení přenosu/nahrávání externím kontaktem
EDGE 850/900/1800/1900 MHz
GSM třídy 4 (2W) pro 850/900 pásma.
GSM třídy 1 (1W) pro 1800/1900 pásma.
EDGE třídy E2 (+27 dBm v 850/900 pásmech, +26 dBm v 1800/1900 pásmech).
GPRS/EGPRS Multislot třídy 12 (4 sloty Rx, 4 sloty Tx).
GPRS/EGPRS třídy B Typ 1 MT.
GPRS CS1-CS4; EGPRS MCS1-MCS9.
CSD: 14.4 a 9.6 kb/s.
ZDROJ NAPĚTÍ
Hlavní napáječ: 11.5V až 15V ss proud
Spotřeba energie: 2W
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TEPLOTA & VLHKOST
Provozní teplota: 0ºC to 50ºC.
Relativní vlhkost: maximálně 80%
Skladovací a přepravní podmínky:
Teplota: -20˚ to 60˚ C.
Relativní vlhkost 5% to 95%
OSTATNÍ
Ovládání osvětlení: relé kontakty
Záložní baterie
Kontrola zdroje napětí:
Indikace hlavního zdroje napětí
Indikace nízké úrovně napětí baterie
Identifikace GSM operátora
Měření a zobrazení úrovně GSM signálu
ELECTRICKÉ VLASTNOSTI
Nominální napětí zdroje

12V

Okamžitá spotřeba se stavu nečinnosti

100 mA

Okamžitá spotřeba při provozu

250 mA
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5 Dodatek D – dynamický název domény (DDNS)
Domain Name Service (DNS) – Co je DNS?
Internetový systém, který překládá člověku srozumitelná hostitelská jména (jako
www.teltonika.eu) do počítači srozumitelných IP adres (jako 213.226.139.54) a zase zpět.
Dynamic Domain Name Service (DNS) – Co je DDNS?
Dynamická DNS (DDNS) je služba umožňující přiřadit dynamické IP adresy ke statickému
hostitelskému jménu.
Vytvoření účtu služby DDNS
Před použitím služby DDNS musíte vytvořit účet služby DDNS. Existuje mnoho společností, u
nichž si můžete účet vytvořit. Některé jsou zdarma, jako např. www.dyndns.org, jiné jsou placené. Po
vytvoření účtu obdržíte:
Hostitelské jméno
Uživatelské jméno
Heslo
Nastavení DDNS kamery
Připojte se k webové stránce konfigurace. Pak jděte na Configuration => Dynamic DNS
settings. Měli byste vidět níže uvedenou tabulku nastavení.
Enable Dynamic DNS – zaškrtněte políčko pro aktivaci DDNS.
User name – zadejte Vaše uživatelské jméno. Router jej bude používat pro automatické přihlášení a
aktualizaci IP adresy na DDNS serveru.
Password – zadejte Vaše přihlašovací heslo.
Hostname – zadejte hostitelské jméno, které bylo zaregistrováno na DDNS serveru (např.
hostname.dyndns.org).
Update period – zadejte interval aktualizace IP adresy v sekundách.
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