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Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit 
Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för att kunna 

fjärrstyra ditt system från en dator, inom eller utanför nätverket, eller från din smartphone/surfplatta. 

 

Driftsätt systemet 

Anslut kamerorna till NVR:en på avsedda portar. Koppla medföljande mus samt en bildskärm till 

systemet. Anslut WAN-porten på din NVR till en ledig nätverksport i din router och starta upp systemet. 

Gå igenom uppstartsguiden och gör önskade inställningar. Från början finns inget lösenord, utan man 

lämnar det fältet tomt. Sätt alltid ett unikt lösenord som är svårt att identifiera innan fjärruppkoppling 

av systemet görs! Aktivera och välj DDNS-server ”GIGAMEDIA”. 

 
 

Kostnadsfri DDNS-tjänst 

Så fort systemet är kopplat mot internet, och ovanstående val är gjorda, kommer det att ta kontakt med 

Gigamedias DDNS-server. Denna skapar möjlighet till fjärraccess utan att ange systemets eller routerns 

IP-nummer och vanligen utan att några portar i routern behöver öppnas. Observera att större företags-

nätverk ofta har ett lite tuffare intrångsskydd, vilket innebär att portar kan behöva konfigureras för att 

tillåta fjärraccess till systemet. 

Vid access av systemet från mobila enheter kan man ange server: ”ddns.gigamedia.net” och scanna QR-

koden på fliken ”Information” i NVR:en, vilken innehåller systemets serienummer. Man kan även 

komma åt sitt system via ddns.gigamedia.net genom att ange NVR:ens serienummer och lösenord. 

Eftersom serienumret består av 20 tecken rekommenderar vi att man istället skapar ett konto på 

ddns.gigamedia.net med ett egenvalt användarnamn, då detta är mycket lättare att komma ihåg om 

man vill koppla upp sig på en ny dator eller mobil enhet och inte har NVR:en intill sig. 

 

 



Skapa ett konto på ddns.gigamedia.net 

 Skriv ddns.gigamedia.net i adressfönstret på din webbläsare. Välj önskat språk längst upp till höger 

(lämpligen engelska). Klicka på ”Register” 

 

 

Fyll i erforderliga uppgifter och bocka i rutan för att godkänna villkoren. Klicka på ”Register” 

 

 

 

Logga in och koppla upp dig mot ditt system 

Efter lyckad registrering kommer du tillbaka till inloggningen. Logga in med ditt nya användarnamn och 

lösenord. Klicka på ”Add”. 

 

http://ddns.gigamedia.net/


Skriv in uppgifterna för ditt system och klicka på ”Save” för att spara. Du hittar ditt serienummer under 

fliken ”Information” i din NVR. 

  

 

 

Nu är ditt konto skapat och ditt system upplagt. Om du vill komma åt systemet klicka på ”Video 

browsing” längst upp till vänster. 

 

 

 

Högerklicka på ikonen för ditt system och välj ” Browsing by UPNP” Du kommer att få access till ditt 

system med både bild och ljud från kamerorna. Du kan även titta på inspelat materiel. 

 



 

Access via ViewClient 

ViewClient är en programvara för PC eller Mac som ger ett snyggt och användarvänligt gränssnitt för ditt 

IP-kamerasystem. Du laddar ner programvaran gratis från gigamedia.se. Installera programmet och 

starta upp. I inloggningsrutan väljer du ”Type” och ”Server” enligt nedan samt fyller i ditt användarnamn 

och lösenord som du skapat på ddns.gigamedia.net. 

 

 

 

Klicka på ok och programmet startar. Dubbelklicka på ikonen för ditt system längst upp till vänster och 

du kommer få access till ditt kamerakit med bild och ljud. 

 



 

Access via smartphone/surfplatta 

För att komma åt systemet från mobil enhet används appen ”Viewcan”. Denna laddas ned kostnadsfritt 

från App Store eller Google Play. 

 

 

 

Starta appen och klicka på ”Login Type”. Välj ”DDNS server” (viewcan.net) 

                    
 

 



Klicka på ”Server IP” och skriv ”ddns.gigamedia.net”. Skriv sedan användarnamn och lösenord som du 

registrerat på Gigamedias DDNS-server. 

 
 

Klicka på ”Select” i högra hörnet och välj ditt IP-kamerakit. Du kommer att få kontakt med systemet med 

bild och ljud och du kommer att kunna fjärrstyra och titta på inspelat materiel. 

                 

 


