
  

Co je to P2P
(Peer 2 Peer)

Nová funkce spojení s rekordérem



  

Co nám přináší funkce P2P

Transit-Network

• vzdálené připojení k rekordéru bez nutnosti 
veřejné IP adresy

• žádná konfigurace routeru a mapování portů
• stačí pouze připojení k internetu

(podobné jako plug&play)



  

Co nám přináší funkce P2P

QR kód
● další jednoduchý způsob zpřístupnění
• stačí použít mobilní aplikaci SuperLivePro 

(SuperLiveHD) pro načtení QR kódu
• vytvoří se spojení mezi mobilním telefonem a 

DVR



  

Co nám přináší funkce P2P

Cloud služba
● pomocí webové stránky „nat.autonat.com“
● stačí se přihlásit na tuto webovou stránku, a zadat 

sériové číslo DVR, které je definováno QR kódem a 
přihlašovací údaje

● zobrazení DVR bez zadání IP adresy, pouze přes ID



  

Jak použít funkci P2P (DVR)

 

Otevřete nabídku SÍŤ › NAT a zadejte adresu serveru “nat.autonat.com” k 
povolení funkce Peer2Peer.



  

Jak použít funkci P2P (DVR)

Otevřte nabídku INFORMACE a vyberte QRCODE. Zobrazí se vám QR kód vašeho 
zařízení.



  

Jak použít funkci P2P (DVR)

Spusťte aplikaci “SUPERLIVEPRO” ve svém mobilním zařízení, pomocí funkce 
“scan” naskenujte QR kód, poté se budete moci vzdáleně připojit.



  

Jak použít funkci P2P (mobil)

Stiskněte červeně označené tlačítko a 
přidejte zařízení pomocí tlačítka „add“ 
kde vyplníte údaje o vašem zažízení a 
uložíte tlačítkem „save“.



  

Jak použít funkci P2P (mobil)

Nebo jděte zpět na přihlašovací menu, 
poté stiskněte červeně označené 
tlačítko pro naskenování QR kódu.



  

Jak použít funkci P2P (mobil)

Naskenujte QR kód z vašeho DVR 
zažízení.



  

Jak použít funkci P2P (mobil)

Zobrazí se sériové číslo na "serveru", 
pak už stačí zadat uživatele a heslo pro 
komunikaci s DVR.

Poznámka:
sériové číslo je ve skutečnosti MAC 
adresa DVR, tu také můžete najít na 
stránce "INFORMACE › SÍŤ" ve vašem 
DVR zařízení.



  

Jak použít funkci P2P (web)

Zadejte do prohlížeče adresu “nat.autonat.com”, zadejte seriové číslo (MAC), 
uživatelské jméno a heslo pro spojení s vaším DVR zařízením.


