
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 
 
 

1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router.  

2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό,  
     ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: 
 

Κρατάμε στο πληκτρολόγιο του Η/Υ πατημένο το κουμπί της Έναρξης (είναι το 
πλήκτρο που έχει την σημαία των Windows) και ταυτόχρονα πατάμε το πλήκτρο με 
το γράμμα R. Στην οθόνη ανοίγει το παρακάτω παράθυρο: 

 

 
 
 

3) Πληκτρολογούμε στην μπάρα τη λέξη cmd, πατάμε ΟΚ και ανοίγει το παράθυρο που  
    φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στο σημείο που αναβοσβήνει η παύλα, γράφουμε τη λέξη  
    ipconfig, πατάμε ENTER και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα (ανάλογα με τον υπολογιστή  
    μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές) 
 
 

 
 
 
Στην εικόνα αυτή υπάρχουν 3 διαφορετικοί παράμετροι: 
Διεύθυνση IP               (IP address) 
Μάσκα Υποδικτύου    (Subnet Mask) 
Προεπιλεγμένη Πύλη  (Gateway) 

 
    Στο παράδειγμά μας οι παράμετροι είναι οι εξής: 

Διεύθυνση IP               192.168.1.101 
Μάσκα Υποδικτύου     255.255.255.0 
Προεπιλεγμένη Πύλη   192.168.1.1 



 

4) Μπαίνουμε στο μενού του καταγραφικού, βρίσκουμε την επιλογή ΔΙΚΤΥΟ και βάζουμε τα  
     αντίστοιχα πεδία ως εξής: 

 

 
 

α) Στην παράμετρο Διεύθυνση IP του καταγραφικού, βάζουμε ότι βρήκαμε στην αντίστοιχη  
    θέση της IP διεύθυνσης στο cmd, προσθέτοντας έναν αριθμό μεγαλύτερο απ’ το 5 (π.χ 9).  
    Δηλαδή, στο παράδειγμά μας στην Διεύθυνση IP του cmd είχαμε βρει την 192.168.1.101,   
    άρα στο καταγραφικό θα βάλουμε την 192.168.1.110 
 
β)  Στην παράμετρο Μάσκα Υποδικτύου βάζουμε ότι είχαμε βρει και στο cmd.  
     Δηλαδή, στο παράδειγμά μας βάζουμε 255.255.255.0 
 
γ)  Στην παράμετρο Πύλη βάζουμε ότι είχαμε βρει και στο cmd.  
     Δηλαδή, στο παράδειγμά μας βάζουμε 192.168.1.1 
 
Πατάμε Αποθήκευση και από την πλευρά του καταγραφικού έχουμε τελειώσει τη διαδικασία. 

 
Σημείωση!!! 
Το κάθε καταγραφικό έχει κάποιες πόρτες που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με το 
internet. Στο παραπάνω παράδειγμα το καταγραφικό μας χρησιμοποιεί τις ΠΟΡΤΕΣ 80 
και 6036. Τις σημειώνουμε γιατί θα τις χρειαστούμε παρακάτω. 
 

5) Για να δούμε το καταγραφικό τοπικά ή απομακρυσμένα από τον Internet Explorer, απαραίτητη   
    προϋπόθεση είναι να ενεργοποιήσουμε το ActiveX. Για να πάμε στην επιλογή ActiveX,  
     ακολουθούμε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το εάν έχουμε Windows XP, Windows 7 ή   
     Windows 8. Δείτε τον παρακάτω πίνακα: 

Windows XP Windows 7 Windows 8 
α) Πατάμε Έναρξη 
β) Πατάμε Πίνακας Ελέγχου 
γ) Πατάμε Επιλογές Internet 
δ) Πατάμε Ασφάλεια 
ε) Πατάμε Προσαρμοσμένο 
    Επίπεδο 

α) Ανοίγουμε τον Internet Explorer 
β) Πηγαίνουμε πάνω δεξιά Εργαλεία 

(είναι το πλήκτρο με το γρανάζι   ) 
 γ) Πατάμε Επιλογές Internet 
δ) Πατάμε Ασφάλεια 
ε) Πατάμε Προσαρμοσμένο Επίπεδο 

α) Ανοίγουμε τον Internet Explorer 
β) Πηγαίνουμε πάνω δεξιά Εργαλεία 

(είναι το πλήκτρο με το γρανάζι   ) 
 γ) Πατάμε Επιλογές Internet 
δ) Πατάμε Ασφάλεια 
ε) Πατάμε Προσαρμοσμένο Επίπεδο 



6) Στο παράθυρο που μας ανοίγει, σύρουμε τη μπάρα προς τα κάτω μέχρι να βρούμε τα  
    Στοιχεία Ελέγχου ActiveX και Προσθήκες. Όπου υπάρχει το πεδίο Ερώτηση, το   
    επιλέγουμε πάντα, αλλιώς επιλέγουμε το πεδίο Ενεργοποίηση, όπως φαίνεται στην  
    παρακάτω εικόνα: 
 

 
 

     Πατάμε OKΕφαρμογήOK 
 

           Σημείωση!!! 
     Εφόσον δούμε τις κάμερες στην οθόνη του υπολογιστή, στο τέλος για να επαναφέρουμε    
     τις αρχικές ρυθμίσεις του Internet Explorer, κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφουμε  
     στον παραπάνω πίνακα αλλά αντί να πατήσουμε Προσαρμοσμένο Επίπεδο, πατάμε Επαναφορά   
     όλων ζωνών στο προεπιλεγμένο επίπεδο. Έπειτα πατάμε Εφαρμογή και μετά OK. 

 

7) Για να δούμε το καταγραφικό σε τοπικό δίκτυο από τον Internet Explorer, ανοίγουμε τον  
    Internet Explorer και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε την διεύθυνση IP που   
    έχουμε βάλει στο καταγραφικό. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας πληκτρολογούμε την   
    IP διεύθυνση http://192.168.1.110 και πατάμε enter, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 



Μετά από λίγο χρόνο (ανάλογα με το καταγραφικό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 λεπτά) 
θα εμφανιστεί στον Η/Υ η αρχική σελίδα του καταγραφικού και θα μας ζητήσει να βάλουμε 
Username και Password για να δούμε τις κάμερες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
 
 

 
 
 
Σημειώσεις!!! 

α) Εάν έχουμε κάνει σωστά την παραπάνω διαδικασία αλλά παρόλα αυτά δεν 
μπορούμε να συνδεθούμε με το καταγραφικό είτε γιατί μας εμποδίζει το firewall, 
είτε γιατί υπάρχει ασυμβατότητα με κάποια έκδοση του Internet Explorer, είτε για 
οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, τότε χρησιμοποιούμε το Software (CMS) που 
διαθέτουν όλα τα σύγχρονα καταγραφικά και βάζουμε εκεί την IP διεύθυνση και 
όχι στον Internet Explorer 
 
β) Εάν το καταγραφικό δεν έχει σαν HTTP port την 80, όπως στο παραπάνω 
παράδειγμα αλλά οποιαδήποτε άλλη, τότε στη γραμμή διευθύνσεων του Internet 
Explorer θα γράψουμε εκτός από την IP και :port. Δηλαδή στο παραπάνω 
παράδειγμα εάν η http port δεν ήταν η 80 αλλά η 8090, τότε θα γράφαμε 
http://192.168.1.110:8090 

 
 
 

8) Για να δούμε το καταγραφικό εκτός από το τοπικό δίκτυο και απομακρυσμένα, θα πρέπει να  
    ανοίξουμε στο Router που είναι συνδεδεμένο το καταγραφικό τις πόρτες (στο παράδειγμά μας  
    οι πόρτες είναι οι 80 και 6036) κάνοντας την παρακάτω διαδικασία όπως στα παραδείγματα. 
 
 
 
 
 
 



Router BAUDTEC (Συνήθως ΟΤΕ) 
 
Για να μπούμε στο μενού του Router ανοίγουμε τον Internet Explorer και στη γραμμή 
διευθύνσεων πληκτρολογούμε την IP της προεπιλεγμένης πύλης που βρήκαμε στο βήμα 3 
και στο παράδειγμά μας είναι η 192.168.1.1. Οπότε στον Internet Explorer γράφουμε 
http://192.168.1.1 και πατάμε Enter. Βάζουμε το Username και το Password του Router, 
πατάμε Enter και μπαίνουμε στο μενού. 
 
1) Πατάμε Access Management  
2) Πατάμε UPnP 
3) Κάνουμε Activated τις επιλογές UPnP και Auto-configured 
4) Πατάμε SAVE 
 

 
 
 
5) Πατάμε Advanced Setup 
6) Κάνουμε Disabled το Firewall και το SPI 
7) Πατάμε SAVE 
 

 
 
 
 
 



8) Επιλέγουμε την καρτέλα NAT  
9) Στο παράθυρο που μας ανοίγει πατάμε Virtual Server 

 
 

 
 
 
 

Στο νέο παράθυρο ανοίγουμε τις πόρτες του καταγραφικού  
 

Rule Index:            Βάζουμε αύξοντα αριθμό 
Application:           Βάζουμε ένα όνομα  
Protocol:                Βάζουμε πάντα ALL 
Start Port Number: Βάζουμε την port του καταγραφικού 
End Port Number:  Βάζουμε ξανά την port του καταγραφικού 
Local IP Address:   Βάζουμε την τοπική IP του καταγραφικού 
 
Στο παράδειγμά μας οι πόρτες που πρέπει να ανοίξουμε είναι οι 80 και 6036. 
 
Αρχικά ανοίγουμε την 80 και βάζουμε τα στοιχεία όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 
 
Rule Index:             1 
Application:            port1 
Protocol:                 ALL 
Start Port Number: 80 
End Port Number:  80 
Local IP Address:   192.168.1.110 
 



 
 
Πατάμε SAVE για να αποθηκευτούν οι αλλαγές και βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα 
ότι η port 80 προστέθηκε στη λίστα. 

 



Έπειτα ανοίγουμε την port 6036 και βάζουμε τα στοιχεία όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 
 
Rule Index:             2 
Application:            port2 
Protocol:                 ALL 
Start Port Number: 6036 
End Port Number:  6036 
Local IP Address:   192.168.1.110 

 
Πατάμε SAVE για να αποθηκευτούν οι αλλαγές και βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα 
ότι η port 6036 προστέθηκε στη λίστα. 

 



Router TECHNICOLOR (Συνήθως FORTHNET) 
 

Για να μπούμε στο μενού του Router ανοίγουμε τον Internet Explorer και στη γραμμή 
διευθύνσεων πληκτρολογούμε την IP της προεπιλεγμένης πύλης που βρήκαμε στο βήμα 3 
και στο παράδειγμά μας είναι η 192.168.1.1. Οπότε στον Internet Explorer γράφουμε 
http://192.168.1.1 και πατάμε Enter. Βάζουμε το Username και το Password του Router, 
πατάμε Enter και μπαίνουμε στο μενού. 
 
1) Στην αριστερή καρτέλα πατάμε Toolbox 
2) Στο μενού που μας ανοίγει επιλέγουμε Game & Application Sharing 
 

 
 

3) Στο παράθυρο που μας ανοίγει επιλέγουμε Create a new game or application  
 

 



4) Στο παράθυρο που μας ανοίγει στο πεδίο Name βάζουμε ένα όνομα της επιλογής μας, π.χ DVR 
5) Επιλέγουμε Manual Entry of Port Maps και πατάμε Next 
 

 
 

6) Στο παράθυρο που μας ανοίγει στο πεδίο Protocol επιλέγουμε Any και στο πεδίο Port 
Range γράφουμε και πάνω και κάτω την port που θέλουμε να ανοίξουμε (στο παράδειγμά 
μας την port 80) 
 
7) Πατάμε Add 
 

 
 



8) Παρατηρούμε όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα ότι η port 80 προστέθηκε στη 
λίστα. Συμπληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο και τις υπόλοιπες ports που πρέπει να ανοίξουμε 
ανάλογα με το καταγραφικό (στο παράδειγμά μας η port 6036) 
 
9) Πατάμε Add 
 

 
 

10) Έπειτα παρατηρούμε όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα ότι και η port 6036 
προστέθηκε στη λίστα. Πατάμε Apply για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 
 

 

 
 

11) Πατάμε Assign a game or application to a local network device 



12) Στο νέο παράθυρο που μας ανοίγει στο πεδίο Game or Application πατάμε το «βελάκι» 
και μας ανοίγει μια λίστα. Στη λίστα αυτή επιλέγουμε το όνομα που είχαμε βάλει στο βήμα 4, 
στο παράδειγμά μας DVR 
 
13) Στο πεδίο Device πατάμε το «βελάκι» επιλέγουμε <User-defined…> Στο κουτί που 
εμφανίζεται γράφουμε την τοπική IP του καταγραφικού (στο παράδειγμά μας είναι η 
192.168.1.110) 
 
14) Πατάμε Add 
 

 
 

15) Στο παράθυρο που μας ανοίγει πατάμε Apply 
 

 
 



16) Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, εμφανίζεται 
το όνομα του καταγραφικού και η τοπική IP του. 
 

 
 
 

Router NetFaster (Συνήθως HOL) 
 

Για να μπούμε στο μενού του Router ανοίγουμε τον Internet Explorer και στη γραμμή 
διευθύνσεων πληκτρολογούμε την IP της προεπιλεγμένης πύλης που βρήκαμε στο βήμα 3 
και στο παράδειγμά μας είναι η 192.168.1.1. Οπότε στον Internet Explorer γράφουμε 
http://192.168.1.1 και πατάμε Enter. Βάζουμε το Username και το Password του Router, 
πατάμε Enter και μπαίνουμε στο μενού. 
 
1) Στην αριστερή καρτέλα πατάμε Firewall 
2) Επιλέγουμε Disable 
3) Πατάμε SAVE SETTINGS 

 
 

 
 
 



4) Έπειτα στην αριστερή καρτέλα πατάμε UPnP 
5) Επιλέγουμε Enable 
6) Πατάμε SAVE SETTINGS 
 
 

 
 
 
 

7) Στην αριστερή καρτέλα πατάμε NAT 
8) Στην καρτέλα που μας ανοίγει επιλέγουμε Virtual Server 
9) Στο πεδίο LAN IP Address βάζουμε την τοπική IP του καταγραφικού.  
    Στο παράδειγμά μας την 192.168.1.110 
10) Στο πεδίο Protocol Type πατάμε το «βελάκι» και επιλέγουμε TCP&UDP 
11) Στα πεδία LAN Port και Public Port βάζουμε την port που θέλουμε να ανοίξουμε. 
      Στο παράδειγμά μας την port 80 
12) Κλικάρουμε το πεδίο Enable 
13) Πατάμε Add 
 
 

 
 
 



14) Παρατηρούμε ότι η port 80 προστέθηκε στη λίστα. Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία    
       και για τις υπόλοιπες ports. Στο παράδειγμά μας την port 6036 
 

 
 
 

Router ZTE (Συνήθως WIND) 
Σημείωση!!! 
Επειδή υπάρχει περίπτωση ανάλογα με το μοντέλο του ZTE Router να μην μας επιτρέπει να 
ανοίξουμε την port 80, μπαίνουμε στο μενού του καταγραφικού και αλλάζουμε την http port  
από 80 σε 8080. 
 
Για να μπούμε στο μενού του Router ανοίγουμε τον Internet Explorer και στη γραμμή 
διευθύνσεων πληκτρολογούμε την IP της προεπιλεγμένης πύλης που βρήκαμε στο βήμα 3 
και στο παράδειγμά μας είναι η 192.168.1.1. Οπότε στον Internet Explorer γράφουμε 
http://192.168.1.1 και πατάμε Enter. Βάζουμε το Username και το Password του Router, 
πατάμε Enter και μπαίνουμε στο μενού. 
 
1) Πατάμε Application 
2) Στην αριστερή καρτέλα, στην λίστα που μας ανοίγει, επιλέγουμε Port Forwarding 
3) Συμπληρώνουμε τα στοιχεία όπως φαίνεται παρακάτω και πατάμε Add 
 
Enable                           το κλικάρουμε 
Name                            βάζουμε όνομα, πχ port1 
Protocol                        επιλέγουμε TCP AND UDP 
WAN Connection         επιλέγουμε Internet_Connection 
WAN Start Port            βάζουμε την port που θέλουμε να ανοίξουμε, στο παράδειγμά μας την 8080 
WAN End Port             βάζουμε ξανά την 8080 
LAN Host IP Address  βάζουμε την τοπική IP διεύθυνση του καταγραφικού 

     Στο παράδειγμά μας την 192.168.1.110 
LAN Host Start Port    βάζουμε ξανά την 8080 
LAN Host End Port     βάζουμε ξανά την 8080 



 
 
 

Έπειτα παρατηρούμε ότι η port 8080 προστέθηκε στη λίστα.  
 

 
 

Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες ports. Στο παράδειγμά μας την 
port 6036. Παρατηρούμε ότι και η port 6036 προστέθηκε στη λίστα. 



 

 
 
 

9) Εφόσον έχουμε ανοίξει με επιτυχία τις πόρτες στο Router για να δούμε το καταγραφικό 
από έναν άλλο απομακρυσμένο Η/Υ (άλλη ADSL γραμμή) θα πρέπει να γράψουμε την 
στατική IP ή το όνομα του DYNDNS στον Internet Explorer(βάζοντας και την port αν 
έχουμε αλλάξει την 80) όπως κάναμε και όταν θέλαμε να δούμε το καταγραφικό και από το 
τοπικό δίκτυο. (Την πρώτη φορά θα πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει και το ActiveX). 
 

10) Εάν δεν υπάρχει Στατική IP στο χώρο που είναι εγκατεστημένο το καταγραφικό, τότε ή 
θα πρέπει να αγοράσουμε ονόματα στον DYNDNS ή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 
καταγραφικά το οποία έχουν δικό τους δωρεάν DYNDNS, π.χ τα καταγραφικά της TVT 
όπως φαίνεται παρακάτω. 
 

Δημιουργία Δωρεάν Λογαριασμού DDNS 
 
Τα καταγραφικά TVT υποστηρίζουν τη δωρεάν υπηρεσία DDNS της DVRDYDNS.  

 
Δημιουργία λογαριασμού εγκαταστάτη 
 
Μπαίνουμε στη διεύθυνση http://www.dvrdydns.com και αν δεν έχουμε ήδη, δημιουργούμε έναν  
καινούριο λογαριασμό εγκαταστάτη, πατώντας το κουμπί Registration, όπως φαίνεται στην     
παρακάτω εικόνα: 
 



 
 
 
 
Στο νέο παράθυρο που μας ανοίγει, συμπληρώνουμε τα στοιχεία και πατάμε Submit, όπως   
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 

Δημιουργία domain name 
 
1) Μπαίνουμε στη διεύθυνση http://www.dvrdydns.com, βάζουμε τα στοιχεία σύνδεσης του  
    λογαριασμού εγκαταστάτη και πατάμε Logon 
 

 



2) Στη συνέχεια στο πλαίσιο πριν την τελεία, βάζουμε το όνομα (domain name) που θέλουμε να  
    δημιουργήσουμε, με την προϋπόθεση ότι είναι ελεύθερο και δεν χρησιμοποιείται ήδη, όπως για    
    παράδειγμα artionsecurity και πατάμε Request Domain 
  

 
3) Έπειτα παρατηρούμε ότι domain name έχει δημιουργηθεί και είναι της μορφής   
    artionsecurity.dvrdydns.com  
 

 
 

Στη συνέχεια μπαίνουμε στο μενού του καταγραφικού επιλέγουμε ΡυθμίσειςΔίκτυοΆλλες 
Ρυθμίσεις και συμπληρώνουμε τα στοιχεία όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Πατάμε το 
πλήκτρο Δοκιμή και αν όλες οι ενέργειες έχουν γίνει σωστά εμφανίζεται το μήνυμα “Επιτυχής 
Ενημέρωση DDNS” 
 

 
 

4) Στο server της DVRDYDNS πατάμε Domains και ελέγχουμε ότι το καταγραφικό έχει ενημερώσει      
    τον server με την ημερομηνία και την τρέχουσα IP διεύθυνση 
 



 
Η ώρα που αναγράφεται είναι του server και όχι η δική μας τοπική ώρα 

 
5) Πατώντας την επιλογή Create additional domain names μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον   
    domain names ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία 
 
 
 

11) Εάν η ADSL γραμμή στο χώρο του καταγραφικού είναι Conn-x υπάρχει περίπτωση να 
μη μπορούμε να δούμε το καταγραφικό απομακρυσμένα και ας έχουμε κάνει την παραπάνω 
διαδικασία σωστά. Πιθανόν το πρόβλημα να είναι ότι ο OTE έχει ενεργοποιημένη την 
προστασία από κακόβουλες επιθέσεις και είτε θα πρέπει να ζητήσουμε να το 
απενεργοποιήσουνε οι ίδιοι ή μπορούμε να το κάνουμε εμείς με την παρακάτω διαδικασία.  
 

 Μπαίνουμε στη διεύθυνση http://my.otenet.gr 
 Κλικάρουμε το πράσινο κουτί Αλλαγή Ονόματος και κωδικού πρόσβασης 
 Βάζουμε το username και το password της ADSL γραμμής, πατάμε επιβεβαίωση και 

μπαίνουμε στον λογαριασμό 
 Στη καρτέλα που μας ανοίγει, κλικάρουμε τους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και πατάμε 

στα δεξιά ΕΠΙΛΟΓΗ 
 Στη καρτέλα που μας ανοίγει, στο πεδίο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ πατάμε ΑΛΛΑΓΗ 
 Στη καρτέλα που μας ανοίγει, στο πεδίο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ πατάμε ΑΛΛΑΓΗ 
 Στη νέα καρτέλα που μας ανοίγει, στο πεδίο ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, επιλέγουμε ΟΧΙ, πατάμε 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και ολοκληρώνεται η διαδικασία  
 
 
Σημείωση!!! 
Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, κόβουμε για 10 δευτερόλεπτα το ρεύμα στο 
Router. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12) Για να δούμε το καταγραφικό από κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να κατεβάσουμε και να 
εγκαταστήσουμε την αντίστοιχη εφαρμογή από το Apple Store αν πρόκειται για κινητό I 
Phone ή απ’ το Play Store αν πρόκειται για κινητό Android.  
Στο παράδειγμά μας η εφαρμογή για το TVT καταγραφικό είναι το SuperLivePro. Στη 
συνέχεια θα πρέπει στην εφαρμογή να βάλουμε τη Στατική IP ή τον DYNDNS που έχουμε 
δημιουργήσει. 

 
   Ανοίγουμε την εφαρμογή και βάζουμε τα στοιχεία ως εξής: 

Net Type  Επιλέγουμε 3G/3G+/WIFI (video quality is better)  
Server      Βάζουμε την Static IP της γραμμής ή τον DYNDNS. Αν έχουμε αλλάξει την   
                    Port (και δεν είναι η 80), τότε στο τέλος συμπληρώνουμε την αντίστοιχη port,  
                    (π.χ 85.74.115.150:8080 ) 
Account   βάζουμε “admin” 
Password  βάζουμε “123456” 
 

 
 

Πατάμε Login και βλέπουμε τις κάμερες 


