
Nastavenie DVR rekordéra pre pripojenie cez mobilnú aplikáciu TopsView. 

www.kamerovesystemy.sk  

 

1. Zapnite DVR, pripojte sa a nastavte si na DVR heslo. Heslo si môžete nastaviť aj neskôr.  

2. Ako prvé si nastavíme na DVR sieťové pripojenie. Do nastavenia siete sa dostaneme cez –

Hlavne menu-system-siet . Ak neviete akú IP adresu máte DVR priradiť, nechajte zapnuté 

„DHCP zapnout“ a potvrdte OK . Potom reštartujte DVR, vojdite naspäť do menu Sieť, vypnite 

„DHCP Zapnout“ potvrďte OK. Reštartujte DVR. DHCP Vám automaticky pridelý funknčnú IP 

adresu automaticky a vypneme ho kvôli tomu, že keď dôjde k výpadku napájania, DVR by si 

mohol načítať inú IP adresu a prestal by vzdialene komunikovať cez P2P server.  

 

3. Teraz budeme potrebovať prístup na Router od Vášho providera. Prihláste sa do svojho 

Routra v menu presmerovanie portov (forwarding rules) je možnosť „DMZ“ . Povoľte túto 

funkciu a pridajte do nej IP adresu DVR v našom prípade 192.168.1.18 Týmto povolíte prístup 

zvonka do Vášho DVR aj keď nemáte pevnú IP adresu cez mobilnú aplikáciu.  
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4. V tejto chvíli sme povolili prístup na Vaše DVR z internetu. Každý router má iné menu, 

v podstate preklikaním nájdete DMZ a nastavíte podľa popisu.  

5. Teraz si na mobilnom zariadení stiahneme aplikáciu „TopsView“ . Aplikáciu nainštalujeme do 

mobilného zariadenia, z ktorého budeme sledovať online obraz z DVR.  

 

 
 

6. Otvorte aplikáciu Topsview. Potom kliknite na „Local Login“  



 

 

7. Teraz vyplňte požadované údaje. „Name:“ je názov zariadenia, môžete nazvať ľubovoľne 

napríklad Potraviny, Predajňa, Byt...... . „GID“ je sériové číslo DVR ktoré nájdete v menu DVR 

(Hlavné menu – Info – Verze – S/N) Toto číslo presne opíšte a vložte do poľa „GID“ . „User“ je 

štandardne admin (meno s ktorým sa prihlasujete do DVR). Heslo pokiaľ ešte nemáte 

nastavené v DVR pole „Password:“ necháte prázdne, pokiaľ ste si heslo už nastavili v DVR tak 

ho zadajte. Pole „Channel Number dole netreba nastavovať , nechajte „auto“ . Nastavenie 

uložíte vpravo hore kliknutím na „Done“.  

 

8. Nastavenie máme hotové, teraz spustíme aplikáciu a klikneme na „Local Login“ . Vľavo dole 

sa nám vedľa tlačítka „+“ s ktorým pridávame v prípade potreby ďalšie zariadenia zobrazila 

ikona s názvom zariadenia. Kliknutím na tuto ikonu spustíte živý náhľad na Vaše vzdialené 

DVR. www.kamerovesystemy.sk 

 



 


