HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DDNS BOX ESCORT
I\ THIẾT LẬP TÊN MIỀN ESCORT CHO DDNSBOX :
Bước 1: Kết nối IP cho DDNS BOX ESCORT
Gắn dây mạng Lan vào DNSBOX để cấp IP cho DNSBOX.

Dùng điện thoại để kết nối WIFI với DDNS BOX :
Vào phần cài đặt wifi trên điện thoại scan sóng : “Escort-mb.01”
LƯU Ý : WIFI Sẽ dùng để cấu hình DDNS, checkp IP cho mạng LAN,
kiểm tra có internet. Sau 60 phút sẽ tự tắt . Để cấu hình lại, rút nguồn và
cắm lại để connect lại. Gắn dây mạng trước khi cắm nguồn

Click kết nối WIFI
Escort-mb.01
User : admin
Pass : ????????
(8 dấu ?)
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Bước 2: Thiết lập tên miền ESCORT cho DNS BOX:
Truy cập vào trình duyệt Web ( IOS la safari, Chrome trên Android )

Gõ trình duyệt địa chỉ
IP mặc định
4.0.4.10:4080ị
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Nhập tài khooản và mật
khẩu
User : admin
Pass : ????????
(8 dấu ?)

Giao diện khi đăng
nhập thành công

Clíck vào biểu tượng trên để cấu hình tên miền
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Gõ tên miền được cung cấp
vào dưới
Tên miền : ví dụ abc.nvr.escdns.vn
Tên đăng :
Mật Khẩu :

Xuất hiện các thông báo sau :
Nếu gặp thông báo

Tên miền sai , hoặc tài khoản và
mật khẩu sai. Liên hệ nhà sản xuất
để cung cấp thông tin tên miền

Nếu gặp thông báo
Tên miền đăng ký thành công
Kiểm tra tên miền đã kết nối chưa. Dùng lên ping để kiểm tra

Nếu IP trả về trung với IP Wan nhà cung cấp Intenet là thành công.
Tương tự có thể cấu hình trên Laptop, PC bằng WIFI .
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II\ CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO KHÁC DNS BOX :

a. Thông tin phần cứng :
Click vào biểu tượng đê xem thông tin DNSBOX
1.Thông tin về Cpu
2. Thông tin địa chỉ MAC
của WIFI và IP Lan
3. Số người đăng nhập
4. Bộ nhớ Ram
5. Phân vùng Swap
6. IP
192.168.10.10 -> IP Lan
luôn luôn là ip động
4.0.4.10 : Ip cố định để cấu
hình
5. Nhiệt độ DNS box
6 . Dung lượng còn lại thẻ
nhớ

b. Thông tin port mạng
: Check port camera và tên miền có thông port không

c. Thêm camera kiểm tra port
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Thêm camera ip và tên miền muốn kiểm tra thông port

Làm theo hướng dẫn để thêm ip tên miền muốn kiểm tra.
Sau đó Click vào biểu tượng

để check port.

III\ CẬP NHẬT –NÂNG CẤP DNS BOX:
Để có thể cập nhật phiên bản tốt nhất cho DNSBOX, phải mở 2 port trên
router .
Port web : 40480
Port update : 40422

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2017
Phòng kỹ thuật
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