
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDNS szolgáltatás beállítása 

NVR P2P elérésének beállítása 

 

 

 

 



Fontos!  A megfelelő DDNS eléréshez a portokat át kell irányítani a routeren/tűzfalon, egyébként az 

eszköz nem lesz elérhető. 

A www.hdcctvddns.com oldalon kezdeményezzünk egy regisztrációt (ha még nem rendelkezünk 

vele). 

 

 

Töltsük ki szükséges mezőket a regisztrációhoz (csak a * jelzésű mezőket kötelező), majd nyomjuk 

meg a „Regiszter” gombot: 

 

 

http://www.hdcctvddns.com/


Ha minden rendben ment sikeres volt a regisztráció, be tudunk lépni a megadott felhasználónévvel 

(e-mail cím) és jelszóval: 

 

Bejelentkezés után az alábbi felülettel találkozunk. Itt lesznek feltüntetve a regisztrációnkhoz rendelt 

eszközök (jelenleg még nincs eszköz hozzárendelve): 

 

Lépjünk be az IP kamerába web felületére egy web böngésző segítségével, és a „Network” menüpont 

alatt válasszuk ki a „DDNS Configure” almenüpontot. Engedélyezzük a funkciót („Enable” mező 

kiválasztása) majd töltsük ki a mezőket: 

Domain: valami.hdcctvddns.com  

ahol „valami” egy általunk kiválasztott azonosító amivel szeretnénk elérni az eszközt. 

User name: a www.hdcctvddns.com oldalon regisztrált felhasználónév (e-mail cím) 

Password: a www.hdcctvddns.com oldalon regisztrál jelszavunk. 

Domain server: HDCCTVDDNS 

Ezután nyomjuk meg az OK gombot.  

 

http://www.hdcctvddns.com/
http://www.hdcctvddns.com/


DVR esetén hasonlóan végezhető el a beállítás: 

 

 

Ha mindent megfelelően csináltunk akkor néhány percen belül a www.hdcctvddns.com oldalon meg 

fog jelenni a listában az IP kamera, ezután már elérhető a megadott domain néven. 

 

 

 

 

http://www.hdcctvddns.com/


DDNS elérés beállítása mobil telefonon: 

Telepítsük az ISS Mobile 2 alkalmazást a telefonunkra: 

 

Lépjünk be a „Device Manager” menüpontba az alábbi lépéseket követve: 

 

A „+” ikonra kattintva tudunk új eszközt hozzáadni a listához. 

 

 

 



Töltsük ki a szükséges mezőket megfelelően: 

Allias: Tetszőleges azonosítónév amivel szerepel az eszköz 

az eszközlistában 

Mode: IP/Domain DDNS vagy fix IP cím elérése esetén 

Address: a rögzítőben vagy kamerában megadott Domain 

név (a fenti példánkban: valami.hdcctvddns.com)  

Port: az eszköz adat portja (IP kamera esetén az 

alapértelmezés szerint 5000, de mindig ellenőrizze le az 

eszköz hálózati beállításain belül a Port beállításoknál mi a 

megadott érték) 

User name: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez 

szükséges felhasználónév 

Password: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez szükséges jelszó 

A lemez ikonra kattintva a jobb felső sarokban tudjuk elmenteni a beállítást. Ekkor automatikusan 

felismeri hány csatornás az eszköz és kitölti a „Camera No.” mezőt. A Start Live View ikonra kattintva 

azonnal visszaléphetünk az élő nézet menübe ahol elkezdenek betöltődni a kameraképek. 

 

 

 

 

 



P2P elérés beállítása: 

A P2P elérés az alábbi NVR típusok támogatják és csak mobiltelefonos elérésre szolgál: 

- WS-NR2104F-HP, WS-NR2208F-HP, WS-NR2216F-HP 

Engedélyezzük a P2P elérést az eszköz menüjében: 

 

A „Port Mapping” menüpontban engedélyezzük az UPnP funkciót, így az eszköz automatikusan 

megpróbálja elvégezni a port átirányításokat a routerben/tűzfalon. 

 

 

Telepítsük az ISS Mobile 2 alkalmazást a telefonunkra: 

 



Lépjünk be a „Device Manager” menüpontba az alábbi lépéseket követve: 

 

A „+” ikonra kattintva tudunk új eszközt hozzáadni a listához. 

 

Töltsük ki a szükséges mezőket megfelelően: 

Allias: Tetszőleges azonosítónév amivel szerepel az eszköz 

az eszközlistában 

Mode: „Diamnond NVR Cloud” módot válasszük NVR P2P 

elérése esetén 

„Diamond NVR Cloud” kiválasztása esetén az „Address” és a 

„Port” mezők helyett egy QR Code mező jelenik meg, ide 

tudjuk manuálisan begépelni, vagy az ikonra kattintva 

beolvasni az eszköz QR kódját 

User name: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez 

szükséges felhasználónév 

Password: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez 

szükséges jelszó 

 

 

 



A lemez ikonra kattintva a jobb felső sarokban tudjuk elmenteni a beállítást. Ekkor automatikusan 

felismeri hány csatornás az eszköz és kitölti a „Camera No.” mezőt. A Start Live View ikonra kattintva 

azonnal visszaléphetünk az élő nézet menübe ahol elkezdenek betöltődni a kameraképek. 

 

 


