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IMPORTANT SAFEGUARD 

All lead-free products offered by the company comply with the requirements of the 
European law on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive, which means 
our manufacture processes and products are strictly “lead-free” and without the hazardous 
substances cited in the directive. 
The crossed-out wheeled bin mark symbolizes that within the European Union the product 
must be collected separately at the product end-of-life. This applies to your product and 
any peripherals marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted 
municipal waste. Contact your local dealer for procedures for recycling this equipment. 
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio 
interference in which case the user may be required to take adequate measures. 

Federal Communications Commission Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction 
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential 
area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at 
his own expense. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) This device mat not cause harmful interference, and 
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 

operation. 

Disclaimer 

iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a 
service mark of Apple Inc. 
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. 
Google Play and Android are trademarks of Google Inc 
We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any time. We do not warrant or assume 
any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this manual. The content of 
this manual is subject to change without notice. 
This product doesn’t have a standby / off mode. 



MPEG4 Licensing 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE MPEG4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING 
MPEG4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY 
MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL 
AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 
GPL Licensing 

This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which 
are subject to the GNU General Public License (“GPL”) or the GNU Lesser Public License 
(“LGPL”). 
The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the 
copyright of the corresponding author. 
Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request. 
We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new 
commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP 
site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor: 
http://download.dvrtw.com.tw/GPL/NVR/T-Seriers/linux.tar.gz 
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HARDWARE OVERVIEW 

1. VISÃO GERAL 

1.1 Painel Frontal 

Nota: As funções do painel frontale painel traseiro podem variar, dependendo do modelo. 

1)  LED indicadores 
Alarme ou    
Internet ou 
e-SATA 

Um evento de alarme. 
O NVR esta conectado a Internet. 
Um HD externo esta conectado. 
O NVR esta alimentado. 
O NVR esta conectado a LAN. 
Gravação esta ativa. 
HD esta instalado ao dispositivo e bem conectado. 

* 
* 

Gravação* 
HDD* 
* Somente em alguns modelos 

2)  Porta USB (    ) 
Insira um pendrive compativel, para realizer backups de vídeo. 

Nota: Para verificar lista de pendrives compativeis, consulte a pagina 35 “ANEXO 1 LISTA DE PENDRIVE COMPATIVEIS. 

3)  Porta Mouse (    ) 
Insira um mouse para operar as funções. 

1.2 Painel traseiro 

1)  eSATA 
Esta porta é usada para conetar dispositivo de armazenamento que suporte interface eSATA, por exemplo hd externo. 

Nota: Compre HD externo que suporte o sistema Linux, para garantir o funcionamento correto, Para verificar a lista de compatibilidade, 
consulte a pagina 44   “ANEXO 7 LISTA DE HD’S EXTERNOS ”. 

Nota: Se o hd externo não estiver conectado ou bem detectado, verifique o modo do seu hd, ou realize um reset de fabrica em seu hd 
e tente novamente. 

2)  HDMI 
Esta porta é usada para conectar um monitor, com suporte a interface HDMI. 

Nota: Não é suportada a conexão direta com um monitor de interface VGA ou composto, prepare um conversor ou um monitor HDMI. 

3)   WAN (ou INTERNET) 
Esta porta é usada para conectar seu dispositivo com Internet. 

4)   DC IN 
Conecte o dispositivo de alimentação com um adaptador (fonte regulada) 

5) (Interruptor ) 
Mude para  “–” para ligar a energia, e “ ” para desligar a energia. 

6)  SAÍDA DE AUDIO (somente alguns modelos) 
Conecte um auto-falante. 

7)  Entrada de Video (w/PoN ou w/PoE) (somente alguns modelos) 
Estas portas são usadas para conectar as câmeras IP localmente. Este dispositivo suporta PoN (power-over-network), o qual 
fornece energia para todas as câmeras. Não são necessários adaptadores de energia para as câmeras. 

1 



9)  EXTERNAL I/O (somente alguns modelos) 
 

 
Insera um bloco de I / O , onde os usuarios conseguem t the supplied external I/O block, and users are 
able to connect external devices. 
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Tipo 1  

CONNECTION 

2. CONEXÃO 

2.1 Instalação do HD 

Um HD é necessario para a gravação das imgens do NVR e para atualização de firmware, se não há HD no NVR, 
não é possível efetuar essas funções. 

Nota: Temos aqui um modelo de 16 canais como exemplo, para conectar o hd. 

Passo 1: Remova a tampa superior e encontre o conector do Hd e o suporte do dispositivo. 

CR2032 

Conector 
Do HD 

Suporte 
Parafusos Suporte 

Passo 2: Use um HD compatível. Com o lado do PCB voltado para baixo, insira o disco rígido no conector para o HD. 

Nota: Não é recomendado o uso de HD econômicos (série green) com este dispositivo. Não asseguramos o correto funcionamento. 

CR 20 32 

Ha r d 
Di s k 
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CONNECTION 
Passo 3: Fixe o HD no suporte usando parafusos para prender. 

CR2032 

Screws_ 
Secured 

Hard 
Disk 

Nota: Para o modelo de 16 canais, pode ser adquirido um suporte separado para instalar dois HDs no mesmo dispositivo. 
 

Passo 4: Recoloque a tampa e aperte os parafusos removidos no passo 1. 

 Tipo 2 

Nota: É necessario a instalação do Hd antes da atualização do processo de firmware, para garantir o funcionamento correto. 

Passo 1: Remova a tampa superior, e encontre o conector do HD e o suporte do dispositivo. 

Alimentação do hd 

Suporte do Hd  Suporte do Hd 

Suporte do Hd 
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CONNECTION 

Passo 2: Use um HD compatível. Com o lado do PCB voltado para baixo, insira o disco rígido no conector para o HD. 

Passo 3: Fixe o HD no suporte usando parafusos para prender. 
. 
Nota: Você pode encontrar parafusos no kit de vendas. 

HD 

Passo 4: Recoloque a tampa e aperte os parafusos removidos no passo 1. 
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CONNECTION 

2.2 Configurando câmera IP pela LAN 

2.2.1 Modo automático 

O modo automatic é para simplificar as configurações de rede complexas dentro de três minutos. O modo de conexão da porta LAN  
 por padrão é “AUTO” . Este modo é adequado quando a porta LAN do dispositivo está conectada diretamente a um Hub. 

Nota: Definição do caminho: 

TIPO 1 

Conecte as câmeras IP, tantas quando o NVR suportar: 
Alarme I/O para concetar dispositivos de alarme 

Alarme I/O 

(CONFIGURAÇÃO AVANÇADA)  REDE  LAN  MODO. 

 
 

 

 

Ou 

Cabo de rede RJ45 Consulte o manual da câmera IP para conexão 

Controle remoto 

Chave de alimentação 
Painel 

traseiro 

Instale um HD no NVR antes de conectar 
as câmeras IP para a gravação do vídeo. 

DC48V IN 
Interface HDMI 

Porta eSATA  
Internet 

Câmera IP 
Laptop 
iPhone 
iPad 
Dispositivos Android  

...... 
Adaptador DC48V  

HD externo Monitor 
Que suporte a exibição de imagem em HD (High Definition) 

Nota: Para ter acesso remotamente, através do seu dispositivo móvel ou Laptop, você precisa conectar o NVR a internet. 

6 



CONNECTION 
Tipo 2 

Câmera IP  
Laptop 
iPhone 
iPad 
Dispositicvos Android  

...... 
Internet 

Painel  
traseiro 

Instale um HD no NVR antes de  
conectar as câmeras IP para a  
gravação do vídeo. 
 

Interface HDMI Porta eSATA  
PO WER 

Router 
Cabo de  
Rede RJ45 

NVR /  CAM 
1 
4 
7 

2 
5 
8 
0 

  

3 
6 
9 

. 
 1 

HD externo 
Monitor 

Que suporte a exibição de imagem em HD (High Definition) 
 

Adaptador 

           
Conecta até 16 dispositivos 

ID 

    Alarme I/O para conectar dispositivos de alarme 
    
    

   

Ou IR Transm itter 

Consulte o manual da câmera IP para conexão 

 

Nota: Para ter acesso remotamente, através do seu dispositivo móvel ou Laptop, você precisa conectar o NVR a internet. 

O gravador irá configurar automaticamente o endereço IP de cada câmera conectada a porta LAN se: 

 
 
 

A câmera conectada é da mesma marca que o NVR. 
Se a câmera estiver com as configurações no padrão de fabrica (Tipo de rede DHCP) 
O NVR tem que ser ligado antes da câmera. 

 

Alarme I/O 

 

Controle remoto 



CONNECTION 
Para resolver isso use uma câmera da mesma marca que o NVR, e reconfigure o endereço IP para 10.1.1.xx (onde XX varia de 
11 até 253),no mesmo segmento de rede do gravador. 

 
a) Mova o mouse para a esquerda, para chamar a barra de acesso rápido, e selecione "   " . Você verá a lista de todas as câmeras  
IPs conectadas com o seu status de conexão para este endereço gravador e MAC. 

 
b) Selecione um endereço IP que não esta sendo usado clique me “SETUP”. 

BUSCAR IP  

IP 
10.1.1.12 
10.1.1.13 
10.1.2.14 
10.1.1.15 
10.1.1.16 
10.1.1.17 

PORTA 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

MAC 
00:0e:53:e5:9a:f1 
00:0e:53:a6:91:18 
00:0e:53:a5:9f:a2 
00:0e:53:e1:4e:k5 
00:0e:53:s5:3e:h6 
00:0e:53:e6:4b:26 

STATUS 
CONECTADO NO CH1 
CONECTADO NO CH2 
SEM USO 
CONECTADO NO CH3 
CONECTADO NO CH4 
CONECTADO NO CH5 

 

c) Selecione “DHCP” em “NETWORK TYPE”. 

CONECTAR CONFIG SAIR 

d) Clique “APPLY” e “EXIT” para salvar suas alterações. 
SETUP 

TIPO DE REDE 
IP 
PORTA 
NOME USUÁRIO 
SENHA 
NETMASK 
GATEWAY 
PRIMARY DNS 

DHCP 
10.1.1.14 
88 
admin 
***** 
255.0.0.0 
10.1.1.10 
168.95.1.1 

APLICAR SAIR 

e) O NVR irá detector a câmera IP e exibir as imagens logo em seguida. 
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CONNECTION 
2.2.2 Estatico / modo DHCP  

Nota:Definição do caminho: (CONFIGURAÇÂO AVANÇADA)  REDE LAN  MODO. 

Quando a porta LAN do NVR estiver ligada a um router (não é HUB), você pode: 

 Escolha “Static” quando você souber o segmento da sua rede e do seu roteador. 
Por exemplo, o endereço IP do seu roteador é 192.168.0.1, e o segmento de rede do seu roteador sera 192.168.0.xx ( sendo xx 
variando de 2 a 254). 
 
Você mesmo pode atribuir o endereço IP da câmera . 

 Escolha “DHCP” quando o roteador suporta função de DHCP, e você não sabe o segmento da rede no roteador. 
 
Nesse modo o endereço Ip da câmera sera atribuido pelo roteador. 

2.3 Configuração manual da conexão 

Nota: Definição do caminho: (CONFIGURAÇÃO AVANÇADA)  CONEXÃO. 

Para atribuir manualmente o endereço IP para a câmera conectada na rede local, clique no nome (URL) 
para modificar o endereço. 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 

CANAL 
CH1 
CH2 
CH3 
CH4 

URI 
ONVIF://10.1.1.22:8080 

ONVIF://10.1.1.14:88 
PANASONIC://10.1.1.30:88 

VIVOTEK://10.1.1.12:88 

CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
 

SAIR 

Nota: Para configurar o NVR para conectar outra câmera IP, que esteja em outra rede (remotamente), configure o NVR na 
internet, de modo que receba as informações da câmera. 
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USER INTERFACE 

3. INTERFACE DO USUÁRIO 

3.1 Acesso local  

Conecte seu mouse em uma das portas USB no painel frontal e verifique se há um icone do mouse, como o indicado  (     
que o mouse foi detectado corretamente.  

) indicando 

Mova o mouse para o sistema identificar o dispositivo e exibir a tela de login. O nome de usuário e senha por padrão são admin / admin. 
“admin”. O status sera alterado de bloqueado      para  desbloqueado. 

Nota: Você pode configurar quarto níveis diferentes de usuários, com privilégios pré definidos, em SISTEMA  CONTA, para mais 
informações, consulte, na pagina 13 “4.3 Criação de nível de usuário”.  

Entrada de senha 

3.2 Local 

3.2.1 Status do dispositivo 

Nota: As funções apresentadas podem variar de acordo com o modelo ou nível de acesso do usuário que você esta conectado. 

Tecla bloqueada 
Canal bloqueado 
Dispositivo USB conectado 
Gravação agendada habilitada 
Overwrite habilitado 
Modo sequencial habilitado 
Modo PTZ habilitado 
Evento de backup agendado, aguardando pendrive 
Carga da CPU  

Network Status: 
(WAN) conectado àInternet  
(WAN) conexão local  
(LAN) Auto modo –Mbit/s 
(LAN) DHCP / modo IP estático 

Tecla desbloqueada 
Canal desbloqueado 
Dispositivo USB não conectado 
Gravação agendade desabilitada 
Overwrite desabilitado 
Modo sequencial desabilitado 
Modo PTZ desabilitado 
Pendrive cheio 

(WAN) Internet desconectado 

(LAN) Auto modo – Gbit/s 
(LAN) Câmera desconectada 

3.2.2 Status do canal 

Nota: As funções abaixo, podem variar com base no modelo ou nível de acesso do usuário que você esta usando. 

Auto busca habilitada 
Audio ao vivo habilitado 
Gravação  
Informação ao vivo 
Controle da câmera 

Auto busca desabilitado 
Audio desabilitado 
Controle de PTZ 
Informação de reprodução 

Tamanho original  
Reprodução de áudio on 
Evento de alarme 
Zoom digital  

Ajustar tamanho 
Reprodução de áudio off 
Evento de movimento 
Reprodução do canal 
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USER INTERFACE 
3.2.3 Operação rápida 

Mova o mouse para a esquerda, para assim estender a barra de menu rápido e mostrar as quarto opções como abaixo: 

Clique para mostrar o painel de comutação de canais e selecione o canal desejado. 

Clique para visualizar o painel de controle de reprodução 
lista. 

Clique para abrir a janela de busca de IPs  e verifique o status da conexão atual de cada canal. 

e clique para mostrar o ultimo evento gravado ou clique para entrar na   

Clique para mostrar o painel de power, para reiniciar ou parar o sistema. 

3.2.4 Menu principal 

Clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da tela para mostrar o menu principal como segue abaixo, e 
para sair do menu clique novamente com o botão direito do mouse. 

RÁPIDA INICIALIZAÇÃO Clique para definer a exibição de status, configuração de imagem e data e hora. 

SISTEMA Clique para entrar nas configurações do sistema. 

INFORMAÇÃO DE EVENTO Clique para entrar no menu de busca de evento. 

Clique para definer CONEXÃO, CÂMERA, DETECÇÃO, ALERTA, REDE, TELA, GRAVAÇÃO, E 
NOTIFICAÇÃO*. 
 

Clique para definir o tempo de gravação por detecção e alarme. 

CONFIG AVANÇADA 

GRAVAÇÃO AGENDADA 

* SOMENTE EM ALGUNS MODELOS 

3.2.5 Painel de reprodução 

Avanço rápido 
Retroceder rápido 

Play / Pause / 
Stop 
Reprodução lenta 

/ 
Hora anterior / 
próximo 

Busca rápida 

Clique para aumentar a velocidade de reprodução. 
Clique para aumentar a velocidade ao retroceder a imagem. 
Clique para mostrar a ultima imagem gravada imediatamente, e clique novamente para pausar  
No modo pause, clique em uma vez para avançar um quadro e clique  para retroceder um quadro. 
Clique para para a reprodução do vídeo. 
Clique uma vez para obter a peprodução de 1/4X, e dua vezes para obter a velocidade de reprodução 1/8X. 
Clique para avançar uma hora ou retroceder uma hora, por exemplo, 11:00~12:00 ou 15:00~14:00, e 

começar a reproduzir o vídeo dentro desse intervalo. 

 

Clique para entrar na busca rápida para pesquisa de dados especificos. 
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FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 

4. FUNÇÕES USADAS COM MAIS FREQUENCIA 

4.1 Desbloquear teclas / bloquear 

Para bloquear ou desbloquear clique em 
to (lock) or (unlock). 

(desbloquea)  (bloqueado) na barra de status do dispositivo para alterar. 

Para desbloquear a operação local, você sera solicitado a digitar o nome de usuário e senha para acessar. 

Nota:O nome de usuário e senha por padrão são “admin”, que é o mais alto nível de usuário. 

Nota: O nível de privilégio do usuário, pode limitar o acesso a determinadas funções, para mais detalhes, consulte na pagina 13  
“4.3 Criação de nível de usuário”. 

 

4.2 Busca de IP 

Nota: Esta função esta acessivel somente para o nivel “SUPERVISOR”.  

Clique (Busca de IP) para iniciar a busca das cameras IP conectadas no mesmo segment de rede que o NVR. 

Você verá a lista de todas as câmera IP conctadas com seu status de conexão para para o NVR e seu endereço MAC. 

BUSCA DE IP 

IP 
10.1.1.12 
10.1.1.13 
10.1.1.14 
10.1.1.15 
10.1.1.16 
10.1.1.17 
10.1.1.18 

PORTA 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

MAC 
00:0e:53:e5:9a:f1 
00:0e:53:a6:91:18 
00:0e:53:a5:9f:a2 
00:0e:53:e1:4e:k5 
00:0e:53:s5:3e:h6 
00:0e:53:e6:4b:26 
00:0e:53:g2:3b:e7 

PROTOCOLO 
AVTECH 
AVTECH 
AVTECH 
ONVIF 
ONVIF 
ONVIF 
AVTECH 

STATUS 
CONECTADO NO CH1 
CONECTADO NO CH2 
SEM USO 
CONECTADO NO CH3 
CONECTADO NO CH4 
CONECTADO NO CH5 
CONECTADO NO CH6 

 CONECTAR CONFIG SAIR 

Para corrigir o endereço IP da câmer, ou permitir que o gravador atribua um IP para a câmera, selecione o endereço da câmera e 
clique em CONFIG, e selecione o modo que irá uinserir na câmera, como “IP estático” ou “DHCP”.  
 
Clique em “APLICAR” e “SAIR”  para salvar as alterações. 
 

CONFIGURAR 

TIPO DE REDE 
IP 
PORTA 
NOME DE USUÁRIO 
SENHA 
NETMASK 
GATEWAY 
PRIMARY DNS 

DHCP 
10.1.1.14 
80 
admin 
***** 
255.0.0.0 
10.1.1.10 
168.95.1.1 

APLICAR SAIR 
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FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 
Para conectar a outra camera IP, selecione um endereço “SEM USO” a partir da lista da pesquisa e clique em “CONECTAR”. 
 Selecione o canal que você deseja exibir as imagens da câmera, e clique em “SALVAR” para inserir a conexão. 

CONECTAR 

IP 
PORTA 
CANAÇ 
NOME DE USUÁRIO 
SENHA 

10.1.1.14 
88 
CH5 
admin 
***** 

SALVAR CANCELAR 

4.3 Criação do nível de usuário 

Nota: Esta função esta acessível somente para o nivel “SUPERVISOR”. 

Para criar conta de usuário diferente para um diferente privilégio de acesso, clique com o botão direito do mouse selecione 
(SISTEMA), e entre na opção “CONTA” para entrar na “LISTA DE USUÁRIOS”. 

SISTEMA 

CONTA 
FERRAMENTAS 
SISTEMA INFO 
AGENDA DE BACKUP  

LISTA USER 
NOME DE USUÁRIO 
admin 
power 
normal 
guest 

” 

NÍVEL 
SUPERVISOR 
POWER USER 
NORMAL 
GUEST 

SAIR ADCIONAR EDITAR DELETAR 

O nível de usuário diferente tem privilégio diferente para determinadas funções, como descrito abaixo: 

FUNÇÃO 
SUPERVISOR 

 Controle da tela 
Mudança rápida de canal, com clique do mouse 

 Status de gravação 

/ 

/ 
 Status do canal 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Auto pesquisa bloque/ desbloque 

Áudio ao vivo bloque/ desbloque 

Reprodução de audio bloque/ desbloque 

Tamanho original / Ajustar tela 

Informação ao vivo / reprodução 

Zoom digital  

Reproduzir um único canal 

Controle  DPTZ  

Controle rápido da câmera 

13 

Tecla bloqueada / desbloqueada 

Mudança de canal bloque/ desbloque 

NÍVEL DE USUÁRIO 
POWER NORMAL GUEST 

■ ■ ■ 

■ 

■ 

■ 
 

■ ■ 

■ 
 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 
FUNÇÃO 

SUPERVISOR 
 Operação rápida 

Mudança de canal 

Reprodução 

Busca de IP 

Power 

 Menu principal 
Rápida inicialização 

Sistema 

Informação de evento 

Configuração avançada 

Configurar agenda 

 Playback control 
Avançar 
Retroceder 

/ Play / Pause 

Stop 
Reprodução lenta 

/ Hora anterior / posterior 

Busca rápida 

NÍVEL DE USUÁRIO 
POWER NORMAL GUEST 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ 
■ 

■ 
 
■ 

4.4 Controle de PTZ (modo 1CH) 

Nota: Esta função somente pode ser feita pelo “SUPERVISOR” e “POWER USER”. Para mais informações, consulte página 13 
“4.3 Criação do nivel de usuário”. 

Clique Na barra de status do canal, para exibir o menu que segue abaixo: 

/ 

/ 

/ 

/ / Cima/ baixo/ direita/ esquerda 

Zoom digital mais / menos 

Focus longe / perto 

Ponto de preset 

Clique para mover o canal selecionado nas quarto direções. 

Clique para ampliar /diminuir o zoom digitalmente. 

Clique para ajustar o foco da imagem. 
Clique para exibir o painel do ponto de preset predefinido. 
Para mais detalhes consulte as informações abaixo: 
below. 

14 



FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 
Como definir o ponto de preset: 

Passo 1: Passo2: Clique 
/ 

ou 
/ / 

para ajustar a imagem na proporção que você 
precisa. 
E clique para deslocar para o ponto que 
deseja configurar como ponto pré-definido. 

Passo 3: Clique na numeração que você deseja configurar para esse  
ponto e espere até ver o icone  (comando de envio) aparecendo e 

desaparecendo na barra de status do 
dispositivo.  

Passo 4: Repita a partir do passo 1 novamente para criar mais pontos, se 
necessário,        ou clique para retornar ao painel de seleção do ponto de 
preset   

Como ir para o ponto de preset 

Passo 1: Passo 2: Selecione a numeração dentro do preset, par aver o ponto ja definido. 

 
 

4.5 Busca de evento 

Nota: Esta função não pode ser executada pelo usuários nível “NORMAL” e “GUEST”. Para mais informações, consulte  
página 13 “4.3 Criação do nivel de usuário”. 

Na barra de reprodução clique em 

BUSCA RÁPIDA 
GRAVAÇÃO 
NOVIMENTO 
ALARME 
TEMPO 
SISTEMA 
TODOS 
ESTATISTICA 

HD 

CANAL 

para entrar na lista de busca. 
INFORMAÇÃO DE EVENTO 

TODOS HDD 

2 SELECIONADOS 
 

 

DOM 
1 
8 

15 
22 
29 

00 

2009 
SEG 

2 
9 

16 
23 
30 

06 

NOV 
TER 

3 
10 
17 
24 

QUA 
4 

11 
18 
25 

12 

QUI 
5 

12 
19 
26 

18 

SEX 
6 

13 
20 
27 

SAB 
7 

14 
21 
28 

24 

SAIR 15 : 20 SUBMETER 

■ Para procurar rapidamente os dados gravados, você pode incluir o tempo que você quer ver: 
- Selecione o canal (s) e mês que você deseja pesquisar. Você vai ver a data (s) com os dados gravados realçado. 
- Selecione a data que você deseja pesquisar. Você vai ver a hora com dados registrados em destaque na barra de 
cronograma. 
- Clique o tempo para iniciar a reprodução. 
 
■ Para pesquisar os dados gravados por evento, selecione gravação / movimento / alarme / HORA, ou selecione TODOS 
para mostrar todos os logs de eventos. Selecione o registro que você deseja iniciar a reprodução. 

 
 

Nota: Durante a reprodução de vídeo, você pode clicar 
o áudio gravado (se houver) no canal que você deseja. 

para verificar os detalhes dos dados gravados, ou para exibir 

 



FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 

4.6 Backup de Video 

Nota: Esta função esta acessível somente para o nivel “SUPERVISOR at page 13. 

Nota: Antes de utilizar seu pendrive, utilize o seu PC para formata-lo para FAT32 primeiro formato. Para 
verificar a lista de pendrives compatíveis, consulte na página 35 "Anexo 1 LISTA DE PENDRIVES 
COMPATÍVEIS”. 
 

 

Nota: Para backup de vídeo, utilize o pendrive ou faça backup dos seus dados através da Internet. 
Não é recomendado para conectar o HD diretamente no seu PC. 
 
 
Para copiar os dados gravados pelo pendrive clique em (SISTEMA), e selecione “AGENDA DE BACKUP”. 

SISTEMA 

CONTA 
FERRAMENTAS 
INFOR SISTEMA 
AGENDA DE BACKUP  

TEMPO TAM 
 2013/03/26 14:08:54 ~ 2013/03/26 14:11:54 90MB 

TIPO 
DADO 

STATUS 
AGUARDANDO 

SAIR 

BACKUP 

TIPO DE BACKUP  
DATA INICIAL 
HORA INICIAL 
DATA FINAL 
HORA FINAL 
CANAL 
HARD DISK 
BACKUP 

ADCIONAR DELETAR SELECIONAR TODOS 

DATA 
2013/JAN/04 
15:36:32 
2013/JAN/04 
15:40:32 
Select All 
All HDD 
SUBMETER 

 

 
 

Passo 1: Selecione o tipo de informação que você deseja fazer backup. "DADO" é metragens de vídeo, e "log" é registros de 
recordes. 
 
Passo 2: Selecione o tempo em que inclui o que você deseja fazer backup. 
 
Passo 3: Selecione o canal (s) e disco rígido no qual inclui o que você deseja fazer backup. 
 
Passo 4: Em "Backup", selecione "Submeter" para iniciar o backup em seu pendrive,  e esperar até aparecer a mensagem “sucesso 
de backup”. 

4.7 reprodução de vídeo no PC 

O arquivo de backup é no formato de vídeo exclusivo por razões de segurança, e você só pode usar o nosso próprio player para 
visualizar as imagens. 
Para visualizar as imagens do backup em seu PC: 
 
Passo 1: Insira o pendrive com dados gravados em seu PC. 

 

Nota: Os sistemas operacionais de PC suportados são Windows 7, Windows Vista e Windows XP.  
 
      Passo 2: Encontre o programa "PLAYER.EXE" na unidade flash USB e clique duas vezes nele para instalar. 
 

 

Passo 3: Execute o programa, VideoPlayer_NVR e navegue até onde você salvar os dados gravados. 
 
Passo 4: Selecione o arquivo que você deseja iniciar a reprodução de vídeo. 
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FREQUENTLY-USED FUNCTIONS 
4.7.1 Converter o video para o formato AVI 

Para converter o video em format AVI, reproduza antes pelo “PLAYER”, durante a reprodução clique no botão “AVI” 
para iniciar a convesão do arquivo. 

Nota: Se o backup de video inclui vários canais, clique em um canal especifico para funcionamento prefeito da função. 
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MAIN MENU 

5. MENU PRINCIPAL 

Nota: Este menu está disponível apenas para "SUPERVISOR". Para saber mais detalhes, consulte "4.3 Usuário 
Nível de Criação "na página 13. 
 
 
Nota: O menu mostrado aqui tem um modelo 4CH como um exemplo. O visor real pode variar.  

. 

5.1 RÁPIDA INICIALIZAÇÃO 

5.1.1 GERAL 

RÁPIDA INICIALIZAÇÃO 

GERAL 
CONFIG TEMPO 
SIMULAÇÃO 

TÍTULO DO CANAL 
STATUS DE EVENTO 
DATA NA TELA 
SENSIBILIDADE DO MOUSE 
CONFIG DE GRAVAÇÃO 

ON 
ON 
ON 

CONFIG 

SAIR 

1) TITULO DO CANAL 
Selecione para exibir o título de canal ou não (ON / OFF). 

2) STATUS DE EVENTO 
Selecione para exibir os ícones de eventos ou não (ON / OFF). 

Nota: Para obter detalhes sobre cada ícone de evento, consulte "3.2 Local" na página 10. 

3) DATA NA TELA 
Selecione para exibir a data ou não (ON / OFF). 
 

4) SENSIBILIDADE DO MOUSE 
Selecione a sensibilidade do mouse por 10 níveis. 

5) CONFIG DE GRAVAÇÃO 
Clique em "CONFIG" para entrar na página de configuração individualmente para registro manual, registro de eventos e registro de tempo. 

Nota: As opções selecionáveis para "tamanho da imagem" e "IPS" depende da câmera que você está destinado a 
conectar. 

 
Nota: As opções "tamanho da imagem" para o modelo de 8 canais é de até 1280 x 720. 

 MANUAL & TEMPO 

RÁPIDA INICIALIZAÇÃO 
MANUAL   EVENT  TIMER 
CANAL PROFILE 
CH1 
CH2 
CH3 
CH4 

PROFILE-1 
PROFILE-1 
PROFILE-1 
PROFILE-1 

TIPO 
H264 
H264 
H264 
H264 

TEM IMAGEM 
720 X 480 
1280 x 1024 
1280 x 1024 
1280 x 1024 

QUALIDADE I.P.S. 
30 
30 
30 
30 

SAIR 
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 EVENTO 

RÁPIDA INICILIZAÇÃO 
MANUAL   EVENT  TIMER 
CANAL TAM IMAGEM  
CH1 
CH2 
CH3 
CH4 

720 X 480 
1280 x 1024 
1280 x 1024 
1280 x 1024 

QUALIDADE I.P.S. 
30 
30 
30 
30 

EVENTO 
MOVIMENTO 
MOVIMENTO / ALARME 
MOVIMENTO / ALARME 
MOVIMENTO 

SAIR 

5.1.2 CONFIGURAÇÃO DE TEMPO 

RÁPIDA INICIALIZAÇÃO 

GERAL 
CONFIG TEMPO 
SIMULAÇÃO 

DATA 
HORA 
NTP SERVER 
SYNC PERIOD 
GMT 

2009 / NOV / 17 
15 : 35 : 53 
Tock.stdtime.gov.tw 
DAILY 
(UTC+08:00)TAIPEI 

SAIR 

1) DATA 
Defina a data atual. O formato de exibição padrão é Ano - Mês - DATA (AMD). 
 

Nota: Para alterar o formato de exibição de data, consulte "5.2.1 DATA INFO".  

2) HORA 
Defina a hora atual em HORA: MIN: SEC. 

3) SERVIDOR NTP  
Clique para alterar o servidor NTP padrão para outro servidor que esteja familiarizado com ou manter o servidor NTP padrão.  

4) PERIODO DE SINC  
Selecione para sincronizar a hora do dispositivo todos os dias (por dia), ou desligar esta função (OFF).  

5) GMT 
Selecione seu fuso horário.  
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MAIN MENU 

5.1.3 SIMULAÇÃO 

"Simulação" é o lugar onde você pode ver de carga e desempenho da CPU quando determinadas funções são 
ativadas e como o número de usuários conectados afeta o desempenho do dispositivo. 

RÁPIDA INICIALIZAÇÃO 

GERAL 
CONFIG TEMPO 
SIMULAÇÃO 

PARAMETRO AO VIVO CONFIG 
GRAVAÇÃO MANUAL CONFIG 
GRAVAÇÃO EVENTO CONFIG 
GRAVAÇÃO TEMPO CONFIG 
GRAVAÇÃO TEMPO 
TEMPO DE EVENTO 
NUMERO MAXIMO DE USUARIO 
TAMANHO HD(GB) 

CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
OFF 
OFF 
5 
1000 

MANUAL 444G: 0DAY10HORA 
EVENTO 444G: 0DAY10HORA 
TEMPO 444G: 0DAY10HORA 

SAIR 

5.2 SISTEMA 

5.2.1 CONTA 

Esta função é usada para criar uma nova conta de usuário, modificar ou excluir uma conta existente para  
acesso diferente privilégio. 

Nota: Para mais detalhes sobre as operações locais disponíveis para cada nível de usuário, por favor consulte o 
"4.3 Criação do nível de usuário "na página 13.  

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONTA 
FERRAMENTAS 
INFO SISTEMA 
AGENDA DE BACKUP 

LISTA USU 
NOME DE USUARIO 
admin 
power 
normal 
guest 

NIVEL 
SUPERVISOR 
POWER USER 
NORMAL 
GUEST 

SAIR ADCIONAR EDITAR DELETAR 
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5.2.2 FERRAMENTAS 

SISTEMA 

CONTA 
FERRAMENTAS 
INFOR SISTEMA 
AGENDA DE BACKUP  

LINGUAGEM 
ATUALIZAR 
ATUALIZAR VIA REDE 
BACKUP CONFIG 
RESTAURAR CONFIG 

ENGLISH 
SUBMETER 
SUBMETER 
SUBMETER 
SUBMETER 

SAIR 

1) LINGUAGEM 
Selecione o idoma do OSD. 

2) ATUALIZAÇÃO 
Salve os arquivos de atualização obtidos a partir do seu instalador ou distribuidor em uma unidade flash USB 
compatível, e insira-o na porta USB no painel frontal. Em seguida, clique em "submeter" para iniciar a atualização.  

Nota: Antes de utilizar o pendrive, utilize o seu PC para formata-lo para FAT32 primeiro formato. Para a lista de  
pendrive compatíveis, consulte "Anexo 1 LISTA DE PENDRIVE COMPATÍVEL” na página 35.  

 

Nota: Após a atualização do firmware, é recomendado limpar todos os dados do disco rígido para que o sistema funcione 
de forma mais estável. Antes de apagar todos os dados do disco rígido, por favor, lembre-se de fazer backup de vídeo. 
  

Nota: Antes de atualização de firmware remoto, instale um disco rígido em seu gravador de primeira para garantir que o 
atualização de firmware funciona corretamente. 
  

 

3) ATUALIZAR VIA REDE 
Clique em "SUBMETER" para realizar a atualização do sistema via Internet.  

Nota: Esta função requer acesso à Internet. Verifique se o seu gravador estiver ligado a Internet. Antes de utilizar  
esta função:  

4) BACKUP CONFIG / RESTAURAR CONFIG 
Para manter as configurações atuais após a atualização, inserir um pendrive compatível na porta USB, 
e selecionar "SUBMETER" em "CONFIG BACKUP" para copiar as configurações atuais em um arquivo "System.bin" 
e salvar a sua no pendrive. 
Para restaurar as configurações, insira o pendrive, incluindo "System.bin" à porta USB, e selecione 
"SUBMETER" em "RESTAURAR CONFIG". 
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MAIN MENU 
5.2.3 INFORMAÇÃO DO SISTEMA 

SYSTEM 

CONTA 
FERRAMENTAS 
INFO SISTEMA 
AGENDA DE BACKUP  

AUTO TRAVAR TECLAR 
LIMPAR HD 
RESTUARAR DE FABRICA 
ID CONTROLE REMOTO  
TÍTULO DO DISPOSITIVO 

NUNCA 
HDD-0 

SUBMETER 
000 
ALPHA 

SAIR VERSÃO 1001-1000-1001-1001 

1) AUTO TRAVAR TECLAS 
Defina o tempo de espera em segundo após o qual a função de bloqueio é ativado (nunca / 30/60/120). 

2) LIMPAR HD 
Selecione o disco rígido que deseja limpar e clique em "SIM" para confirmar ou "NÃO" para 
cancelar. 
É recomendado para apagar todos os dados no disco rígido quando: 
      ■É a primeira vez que utilizar o gravador para garantir que os dados gravados não são 
misturados com outros dados previamente salvos no mesmo disco rígido. 
 
      ■ O firmware é atualizado para que o sistema funcione de forma mais estável. Antes de 
apagar todos os dados, por favor, lembre-se de fazer backup de vídeo. 
 
      ■  A data ea hora são alteradas acidentalmente quando a função de gravação está ativado. 
Caso contrário, o registada dados serão desordenados e você não será capaz de encontrar o 
arquivo gravado para backup de busca por hora. 

3) RESTAURAR DE FABRICA 
 
 

Clique em "Enviar" para restaurar todas as configurações como padrão, e selecione "Sim" para confirmar ou 
"NÃO" para cancelar. O gravador sera reiniciado após a restauração. 

5.2.4 AGENDA DE BACKUP  

Esta função é usada para copiar dados de vídeo gravados ou registros do NVR para um pedrive. Você pode 
organizar vários eventos de backup na programação, se quiser, e o backup começa quando um pendrive 
compatível for inserido no NVR. 

Nota: Antes de utilizar o pendrive, utilize o seu PC para formata-lo para FAT32 primeiro formato. Para a lista de  
pendrive compatíveis, consulte "Anexo 1 LISTA DE PENDRIVE COMPATÍVEL” na página 35. 
 

Nota: O vídeo de backup pode ser jogado no PC. Para mais informações, consulte "4.7 Reprodução de vídeo no PC" 
na página 16. 

Nota: backup de dados pode ser feito através de um pendrive ou através da Internet. Não é 
recomendado conectar o disco rígido de seu PC diretamente. Os dados podem ser perdidos e não pode 
ser reparado, mesmo quando o disco rígido é substituído de volta para o gravador.  

SISTEMA 

CONTA 
FERRAMENTAS 
INFO SISTEMA 
AGENDA DE BACKUP  

TEMPO TAM 
 2013/03/26 14:08:54 ~ 2013/03/26 14:11:54 90MB 

TIPO 
DATA 

STATUS 
AGUADANDO 

SAIR ADCIONAR DELETAR SELECIONAR TODOS 
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 Adicionar evento backup  

Passo 1: Selecione “ADD” para mostrar a pagina de backup.. 
BACKUP 

TIPO BACKUP  
DATA INICIAL 
HORA INICIAL 
DATA FINAL 
HORA FINAL 
CANAL 
HD 
BACKUP 

DATA 
2013/JAN/04 
15:36:32 
2013/JAN/04 
15:40:32 
Select All 
All HDD 
SUBMETER 

 

 
 

Passo 2: Na pagina de backup, selecione "DATA" se você precisa copiar trechos de video, selecione  “LOG” e verifique os registros 
de gravação que você deseja copiar. 

Passo 3: Selecione o tempo, o canal e o HD em que estão os dados que você precisa. 
Passo 4: Selecione “SUBMETER” para realizar a programação deste evento de 
backup. 
Para remover um evento backup 
Selecione o evento que deseja excluir da agenda de backup e clique em “DEL”. 

5.3 INFORMAÇÃO DE EVENTO 

5.3.1 BUSCA RÁPIDA 

INFORMAÇÃO DE EVENTO 
BUSCA RÁPIDA 
BUSCA DE EVENTO 
INFO HD  
LOG DE EVENTO  

DOM 
1 
8 

15 
22 
29 

00 

2009 
SEG 

2 
9 

16 
23 
30 

06 

NOV 
TER 

3 
10 
17 
24 

QUA 
4 

11 
18 
25 

12 

QUI 
5 

12 
19 
26 

18 

SEX 
6 

13 
20 
27 

SAB 
7 
14 
21 
28 

24 

HARD DISK 
CANAL 

TODOS HD 
2 SELECIONADOS 

 
 

SAIR 15 : 20 SUBMETER 

Passo 1: Selecione o disco rígido e canal, incluindo os dados de vídeo que você deseja pesquisar. 
 
Passo 2: Selecione o mês, incluindo os dados de vídeo que você deseja procurar no calendário ea data de 
dados gravados serão destacados.  

Passo 3: Selecione a data desejada no calendário, ea hora com dados registrados serão destacados do 
tempo barra de escala. 
  

Passo 4: Para reproduzir imediatamente o clip de vídeo, clique em "SUBMETER". 
Para escolher a hora de início para a reprodução de vídeo, mova o cursor do mouse para o tempo destacado, e 
clique para confirmar o momento em que a exibição de tempo abaixo é a hora que você quiser. A reprodução de 
vídeo é ativado direita afastado quando você confirmar a hora. 
 

Nota: Para as operações de reprodução de vídeo, consulte "3.2.5 Painel de reprodução" na página 11. 
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5.3.2 BUSCA DE EVENTO 

INFORMAÇÃO DE EVENTO 

BUSCA RAPIDA 
BUSCA DE EVENTO 
INFO HD 
LOG DE EVENTO 

DATA 
HORA 
CANAL 

HARD DISK 

TIPO DE EVENTO 
BUSCAR 

2009/NOV/19 
16:13:16 

1 

ALL HDD 

MOVIMENTO 
INICIAR 

 

 

 

SAIR 

1) DATA / HORA 
Selecione o período de tempo específico que você deseja pesquisar. 

2) CANAL 

Selecione o canal de vídeo que você deseja pesquisar. 

3) HARD DISK 
Selecione o disco rígido, incluindo os dados de vídeo que deseja pesquisar ou selecione "ALL HDD". 
 

4) TIPO DE EVENTO 
Selecione o tipo de evento que você deseja pesquisar: Movimento / Alarme / HUMANO detecção. 
 

5) BUSCAR 
Clique em "START" para iniciar a busca e jogar os dados de vídeo imediatamente. 
 

5.3.3 INFOR MAÇÃO DE HD 
Você pode verificar as informações do disco rígido conectado (s) neste dispositivo. 

INFORMAÇÃO DE EVENTO 

BUSCA RAPIDA 
BUSCA DE EVENTO 
INFO DE HD 
LOG DE EVENTO 

NUMERO 
HDD-0 

MODELO 
ST31000526SV 

oC 
46 

TAM 
890.562GB 

LIVRE 
864.832GB 

HORA DE FORMATAÇÃO 
2011/DEC/13 18:18:53 

NUMERO SERIAL F.W. 
9V0DN5WS ST31000526SV 

SAIR 

5.3.4 LOG DE EVENTO  

Você pode conferir todas as informações do evento (tipo de evento, horário e canal), ou apagar todos os registros de log. 

INFORMAÇÃO DE EVENTO 

BUSCA RAPIDA 
BUSCA DE EVENTO 
INFO DE HD 
LOG DE EVENTO 

SISTEMA BACKUP 
EVENTO TIME 
TRAVAR TECLA 2011/NOV/19 15:49:07 
PERDA VIDEO 2011/NOV/19 15:32:05 
LIGADO 2011/NOV/19 15:32:02 

COMENTÁRIO 

04 

ANTERIOR 
SAIR 

PRÓXIMO LIMPAR 
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5.4 CONFIGURAÇÃO 
AVENÇADA 

5.4.1 CONEXÃO 

Para atribuir manualmente o endereço de sua câmera conectada localmente, clique em "URI" para modificar. 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 

CANAL 
CH1 
CH2 
CH3 
CH4 

URI 
AVTECH://ip_office.ddns.eagleeyes.tw:80 

ONVIF://10.1.1.14:88 
AVTECH://10.1.1.30:88 
AVTECH://10.1.1.12:88 

CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
 CONFIG 
 CONFIG 
 

SAIR 

Em seguida, clique em "SETUP" para inserir as informações de acesso da câmera: 

CONFIG-CH1 

CACHE TIME (MSEC) 
VENDOR 
DISPOSITIVO 
PROFILE 
TIPO 
TAMANHO IMAGEM 
QUALIDADE 
I.P.S. 
AUDIO 
LISTA RESOLUÇÃO 

30 
ON 
Select All 

SAIR 

AVTECH 
IPCAM(FIXED) 
PROFILE-3 
H264 
720 X 480 

Passo 1: Clique em "DISPOSITIVO" para detectar e certifique-se o acesso à informação que você está destinado a conectar está 
correta. 
 
Passo 2: Selecione o tamanho da imagem, qualidade de imagem, e IPS 
 
Nota: As opções selecionáveis para "tamanho da imagem" e "IPS" depende da câmera que você está 
destinado a conectar. 
. 

Nota: As opções "tamanho da imagem" para o modelo de 8 canais é de até 1280 x 720. 
 
Passo 3: (opcional) para a câmera com gravação de áudio, selecione "ON" ou "OFF". 
 
Passo 4: (apenas para modelos selecionados) Atribuir a resolução que você pode escolher com base em que você 
precisa. Esta mudança afetar as opções de resolução que você pode escolher para visualização ao vivo e gravação. 
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5.4.2 CÂMERA 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

CH1   CH2    CH3 CH4 
BRILHO 
CONTRASTE 
SATURAÇAÕ 
HUE 
COV. 
GRAVAR 
GRAVAR AUDIO 
TITULO CANAL 
PORT FORWARD 
ENABLE PORT FORWARD 

128 
128 
128 
128 
OFF 
ON 
ON 
EDIT 
81 
ON 

SAIR 

1) BRILHO / CONTRASTE / SATURAÇÃO / HUE 
Clique no valor atual para ajustar manualmente o brilho / contraste / saturação / matiz de cada canal aqui. 

2) COV. 
Selecione se você deseja mascarar o canal selecionado em gravação (ON / OFF). Quando esta função estiver ativada, 
a expressão "COV." será exibido na tela do canal. 

Nota: Para ocultar o texto. "COV" quando esta função estiver ativada, vá para "exibir" e defina "DISPLAY 
encoberta" para "OFF". Para mais detalhes, consulte "5.4.6 DISPLAY" na página 30. 
  

3) GRAVAR 
Escolha se você quer ativar a gravação para o canal selecionado (ON / OFF). 

Nota: Quando esta função estiver desabilitada, nenhum manual, evento ou gravação com temporizador  
será ativado, mesmo se houver destas três funções de gravação está definido para "ON". 
  

4) GRAVAR AUDIO 
Selecione se você deseja ativar a gravação de áudio para o canal selecionado (ON / OFF). 

Nota: Esta função só está disponível quando o dispositivo conectado suporta a gravação de áudio. 

5) TITULO CANAL 
Clique em "Editar" para introduzir o título do canal (até seis caracteres). O título padrão é o número do canal. 
 

6) PORT FORWARD / ENABLE PORT FORWARD 
Estas duas funções são usadas quando você só quer ver um único canal do gravador remotamente. 
 
a) Definir o número da porta para o canal em "Port Forward". O valor padrão para CH1 é de 81, e o 
valor padrão para CH2 é 82, etc ... Se você quiser mudar o número da porta para outro valor, o intervalo é de 
1 ~ 65535. 
 
b) Selecione "ON" em "Port Forward HABILITAÇÃO". 
 
O endereço do canal será "http://recorder_address:port_number". Digite o endereço na Internet Explorer, e veja se você 
pode acessar o canal conectado dispositivo individualmente. 
 

Nota: O nome de usuário ea senha ainda são necessários para acessar o dispositivo conectado ao canal. 
Certifique-se de que você sabe o nome de usuário e senha para acessar o dispositivo. Para mais detalhes, consulte 
o respectivo manual do utilizador. 
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5.4.3 DETECÇÃO 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

SAIR 

CH1 CH2 CH3 
ALARME 
SENSIBILIDADE 
MOVIMENTO 
AREA 
ALARME INTERNO 

CH4 
OFF 
0 
ON 
EDIT 
ON 

1) ALARME 
Selecione NC / NO dependendo de sua necessidade de instalação. O valor de alarme padrão é OFF. 

2) SENSIBILIDADE 
Selecione a sensibilidade de detecção do canal seleccionado, quanto menor o valor, maior é a sensibilidade. 
 

3) MOVIMENTO 
Escolha se você quer ativar a função de detecção de movimento para o canal selecionado (ON / OFF). 
  

4) AREA 
Clique em "Editar" para definir a área de detecção de movimento. 
Há 16 × 12 grades por câmera para todos os canais. Blocos-de-rosa representam a área que não está sendo 
detectado enquanto que os blocos transparentes são a área sob detecção. 
 

Nota: Para sair da definição da área e retornar para a página de detecção, clique direito do mouse. 

5)  ALARME INTERNO (apenas para modelos de câmera selecionados) 
 

Esta função só aparece quando a câmera conectada suporta a detecção humana. 
Selecione "ON" para permitir a detecção humana, ou "OFF" para desativá-lo 
 

5.4.4 ALERTA 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

EXT. ALERTA 
INT. BUZZER 
KEY BUZZER 
VLOSS BUZZER 
MOTION BUZZER 
ALARM BUZZER 
HDD BUZZER 
ALARM DURATION (SEC) 
HDD NEARLY FULL (GB) 
HDD OVERHEAT ALERT (°C) 

ON 
OFF 
ON 
ON 
ON 
ON 
ON 

5 
5 

60 

 
 
 

SAIR 

1) EXT. ALERTA 
Selecione para habilitar ou desabilitar o som quando qualquer alarme externo é acionado (ON / OFF). 
 

2) BUZZER INTERNO 
Selecione para ativar ou desativar o som (ON / OFF) para todas as campainhas internas: ALARME TECLAS, ALARME PERDA VIDEO, 
ALARME MOVIMENTO, CAMPAINHA ALARME , e BIP HD. 
 

Nota: Quando este item é definido como "OFF", item 3) do item 7) será desativado, mesmo que eles são definidos como ON. 

3) BUZZER TECLAS 
Selecione para habilitar ou desabilitar o som quando se pressiona os botões no painel frontal (ON / OFF). 
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4) BUZZER PERDA DE VIDEO 

Selecione para habilitar ou desabilitar o som quando a perda de vídeo aconteceu (ON / OFF). 
  

5) BUZZER MOVIMENTO 
Selecione para habilitar ou desabilitar o som quando qualquer alarme de movimento é acionado (ON / OFF). 
 

6) BUZZER ALARME 
Selecione para habilitar ou desabilitar o som quando qualquer alarme interno é acionado (ON / OFF). 
  

7) BUZZER HD 
Selecione para ativar ou desativar o som (ON / OFF) quando a capacidade restante HDD atinge o valor  
definido em "HDD QUASE CHEIO (GB)". 
 

8) DURAÇÃO DO ALARME(SEC) 
Selecione o tempo de duração de campainha de alarme na segunda (5/10/20/40). 

9) HD QUASE CHEIO(GB) 
Se HDD ALARME estiver ativada, selecione o tempo de duração para as notificações campainha quando  
o disco rígido disponível capacidade é 5/10/15/20 GB esquerda. 
 

10) ALERTA DE HD SOBREAQUECIDO (°C) 
Selecione o alerta de temperatura para o seu disco rígido para estar ciente do possível superaquecimento  
do seu disco rígido 

5.4.5 REDE 
Há duas portas RJ45 no painel traseiro: WAN e LAN. 
■ WAN é usado para conectar o gravador de Internet para acesso 
remoto de qualquer lugar, desde que o acesso à Internet é 
disponível. 
■ LAN é utilizada para ligar a câmeras IP localmente. 
■ DDNS é usado quando o acesso à Internet está disponível. 
 

 
Nota: Para mais detalhes sobre essas três funções e configurações de rede, entre a configuração do manual. 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

WAN  LAN   E-MAIL  DDNS  REDE  MONITOR 
TIPO DE REDE DHCP  
IP 192.168.1.112 
GATEWAY 192.168.1.254 
NETMASK 255.255.255.0 
PRIMARY DNS 168.95.1.1 
SECONDARY DNS 139.175.55.244 
PORTA 88 

SAIR 
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E-MAIL 

Configure sua conta de e-mail aqui para enviar notificações de eventos para o endereço de e-mail (s) especificado em "AVISAR ”. 

Nota: Para saber o servidor SMTP e número de porta que você deve usar, por favor, verifique com o seu serviço  
de e-mail provedor. 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

WAN   LAN   E-MAIL  DDNS  REDE  MONITOR 
SERVIDOR SMTP  SMTP.GMAIL.COM 
PORTA 465 
MAIL DE MANAGER 
SSL ENCRYPTION ON 
VERIFICAR SENHA ON 
NOME DE USUÁRIO MANAGER 
SENHA ●●●●●● 

SAIR 

NETWORK MONITOR 

Verifique a atividade de rede do NVR.  

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

WAN LAN E-MAIL DDNS NETWORK MONITOR 

WAN 
RECEIVING 
SENDING 
TOTAL RECEIVING 
TOTAL SENT 

289 Bytes/s 
285 Bytes/s 
22.58 MB 
8.39 MB 

LAN 
5.91 MB/s 

134.68 KB/s 
2.55 MB 
2.4 MB 

SAIR 
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5.4.6 TELA 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

SEQUENCIAL EM TELA CHEIA 
SEUQNCIAL EM QUAD (Para modelos selecionados) 
COBRIR 
MODO DO HD 
BRILHO 
CONTRASTE 
SATURAÇÃO 
COBRIR CANAL NO MODO SUPERVISOR 

03 
03 
ON 
REMAINGING SIZE 
128 
128 
128 
ON 

 
 

 

SAIR 

1) FULL SCREEN DURATION 
Selecione a tela cheia o tempo de permanência de duração em segundo (03/05/10/15). 

2) QUAD SCREEN DURATION (Para modelos selacionados) 
Selecione a tela quad habitar tempo de duração de segunda (03/05/10/15). 
 

3) COBRIR 
Selecione "ON" ou "OFF" para exibir ou ocultar a expressão "COV". Quando a gravação secreta é ativado em "CAMERA".  

4) HDD DISPLAY MODE 
Selecione "RESTANTE SIZE" para mostrar a capacidade do disco rígido restante para gravação em GB, ou "tempo restante" 
para mostrar o tempo restante de gravação. 
 

5) BRIGHTNESS / CONTRAST / SATURATION 
Clique no valor atual para ajustar manualmente o brilho / contraste / saturação / da tela. 

5.4.7 RECORD 

Nota: Por favor não alterar a data ou a hora do seu gravador após a função de gravação está ativado. 
Caso contrário, os dados gravados serão desordenados e você não será capaz de encontrar o arquivo gravado 
fazer o backup por pesquisa do tempo. Se o usuário alterar a data ou hora acidentalmente quando a gravação 
função é ativada, é recomendado para limpar todos os dados do disco rígido e começar a gravar novamente. 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

GRAVAÇÃO MANUAL  
GRAVAÇÃO EVENTO  
GRAVAÇÃO POR TEMPO 
GRAVAÇÃO PRE-ALARM  
SOBREESCREVER 
MANTER LIMITE DE DADOS(DIAS)
CONFIG GRAVAÇÃO 

OFF 
ON 
OFF 
ON 
ON 
OFF 
CONFIG 

SAIR 

1) GRAVAÇÃO MANUAL  
Defina a função de gravação manual on / off 

2) GRAVAÇÃO EVENTO 
Defina a função de gravação de eventos on / off. 
 

3) GRAVAÇÃO POR TEMPO 
Defina a função de gravação com timer on / off. 
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4) GRAVAÇÃO PRE-ALARM  
Selecione para habilitar ou desabilitar a função de pré-alarme (ON / OFF). 
Quando o pré-alarme e evento funções de gravação são ambos ativado, o gravador irá gravar os dados 
antes de 8MB um evento de alarme / movimento é acionado. 
 

5) SOBREESCREVER 

Selecione "ON" para substituir os dados previamente gravados em seu disco rígido quando o HDD estiver cheio. Quando esta 
função estiver ativada 

6) MANTER LIMITE DE DADOS (DIAS) 
Atribuir os dias de gravação máximo de 01 a 31, após o que todos os dados gravados serão removidos ou 
selecione "OFF" para desativar esta função. 
 

7) CONFIG GRAVAÇÃO 
Clique em "SETUP" para entrar na página de configuração individualmente para registro manual, registro de eventos e 
registro de timer. 
Para mais detalhes, consulte "5.1.1 GERAL" na página 18. 
  

5.4.8 NOTIFICAR 

Você pode configurar o gravador para enviar notificações para certos eventos para dispositivos móveis com o nosso aplicativo 
móvel, 
EagleEyes, instalado, ou para o endereço de e-mail especificado (s). 
 
PUSH VIDEO (somente para modelos selecionados) 

Antes de usar esta função, certifique-se: 
 
 

 

 
 
 
 

■A câmera ligada a este gravador é a nossa ETS série câmera de rede. 
■Você tem iPhone ®, iPad ® ou Android ™ celular ou tablet. 
■Tenha subscrito o serviço de rede móvel da operadora móvel. 
■O aplicativo móvel, EagleEyes, está instalado no seu dispositivo móvel. Para mais informações, por favor consulte o "Apêndice 4 
vigilância móvel 
VIA EagleEyes "na página 38. 
■Você configurou EagleEyes acessar este gravador, e envio de vídeo é ativado. Para mais informações, por favor consulte o "Apêndice 5 
SET IMPULSO VIDEO "na página 39. 
 
Você receberá uma notificação de evento ativa com o vídeo dizendo que a ocorrência de evento de alarme (s). 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

PUSH VIDEO 
GUARD 
CH01 
CH02 
CH03 
CH04 

PUSH STATUS 

ALARM N.C. 
ALARM N.O. 
ALARM OFF 
ALARM OFF 

MESSAGE MAIL VIDEO MAIL 
ON 

CH1 alarm 
CH2 
CH3 
CH4 

 
 
 
 

SAIR 

Passo 1: Mude "GUARD" para "ON". 

Passo 2: Selecione o número do canal com nossa câmera de rede ETS conectado e selecione o tipo de alarme para 
"ALARM NC", "ALARME NÃO", ou "alarme interno" (mostrado apenas quando a câmera ETS conectado 
tem um sensor de alarme embutido). 
 

Passo 3: Personalize a mensagem de notificação que você quer ver após definição do tipo de alarme ou mantenha o padrão de 
mensagem, que mostra apenas o canal de numeração.  

Passo 4: Ativar "Push Video" em EagleEyes em seu dispositivo móvel, e tentar provocar um evento de alarme para ver se você vai 
obter Empurre Video. 
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PUSH STATUS (somente para modelos selecionados) 

Antes de usar esta função, certifique-se: 
 
   
 
 

■A câmera ligada a este gravador é a nossa ETS série câmera de rede. 
■Você tem iPhone ®, iPad ® ou Android ™ celular ou tablet. 
■Tenha subscrito o serviço de rede móvel da operadora móvel. 
■O aplicativo móvel, EagleEyes, está instalado no seu dispositivo móvel. Para mais informações, por favor consulte o 
"Apêndice 4 vigilância móvel VIA EagleEyes "na página 38. 
■Você configurou EagleEyes acessar este gravador, e envio de vídeo é ativado. Para mais informações, por favor consulte o 
"Apêndice 5 SET IMPULSO VIDEO "na página 39. 
 
Você receberá uma notificação de evento ativa com o vídeo dizendo que a ocorrência de evento de alarme (s). 
 CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

PUSH VIDEO 
ACTION 
EVENT 

PUSH STATUS MESSAGE MAIL VIDEO MAIL 
ON 

 ALL 
 VIDEO LOSS 
 HDD FULL 
 POWER ON 
 HDD (CLEAR / NO HDD / OVER TEMPERATURE) 
 NET LOGIN 
 KEY UNLOCK 
 NETWORK 
 UPS 
 SYSTEM ABNORMAL 

SAIR 

Passo 1: Mude "ação" para "ON". 

Passo 2: Selecione o evento de sistema (s) que deseja ser notificado através de seu dispositivo móvel. 
 
Passo 3: Ativar "Estado Push" em EagleEyes em seu dispositivo móvel, e tentar provocar um evento de alarme para ver se 
você vai obter o status de envio.  

MESSAGE MAIL 

Nota: Para as notificações de e-mail, certifique-se de ter configurado uma conta de e-mail em "REDE"  
"E-MAIL" para enviar as notificações. 

Active esta função em "ação", selecione o tipo de evento (s) que deseja enviar notificações em "Evento", e adicionar 
o endereço de e-mail (s) para o qual deseja enviar notificações em "RECEPTOR". 
 
Você receberá um e-mail dizendo que a ocorrência de seu evento selecionado (s). 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

PUSH VIDEO 
ACTION 
EVENT 

PUSH STATUS MESSAGE MAIL VIDEO MAIL 
ON 

 ALL 
 VIDEO LOSS 
 HDD FULL 
 POWER ON 
 HDD (CLEAR / NO HDD / OVER TEMPERATURE) 
 NET LOGIN 
 KEY UNLOCK 
 NETWORK 
 UPS 
 SYSTEM ABNORMAL 

SETUP RECEIVER 

SAIR 
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VIDEO MAIL 

Nota: Para as notificações de e-mail, certifique-se de ter configurado uma conta de e-mail em "REDE"  
"E-MAIL" para enviar as notificações. 

Active esta função em "E-mail alerta", e adicione o endereço de e-mail (s) para o qual deseja enviar notificações 
em "RECEPTOR". 
 
Você receberá um e-mail dizendo que a ocorrência de eventos de movimento anexado com um arquivo html. 

CONFIGURAÇÃO AVANÇADA 

CONEXÃO 
CAMERA 
DETECÇÃO 
ALERTA 
REDE 
TELA 
GRAVAÇÃO 
NOTIFICAR 

PUSH VIDEO 
E-MAIL ALERT 
RECEIVER 

PUSH STATUS MESSAGE MAIL VIDEO MAIL 
ON 
SETUP 

SAIR 

How to check video recording 

Passo 1: Abra o arquivo html anexado. 

Nota: Por favor, aceite instalar o controle ActiveX no seu computador. 
 

Passo 2: Digite o nome de usuário e senha para entrar neste DVR e selecione o canal desejado. 
 
Passo 3: Clique em "Abrir" para baixar a gravação de movimento para o seu computador e começar a assistir. 
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5.5 AGENDA DE GRAVAÇÃO 

5.5.1 GRAVAÇÃO 

Selecione "ON" para habilitar a gravação por agenda, e selecione o dia ea hora para esta função. 

AGENDA DE GRAVAÇÃO 

GRAVAÇÃO 
EVENTO 

GRAVAÇÃO POR TEMPO 
0 2 4 6 8 10 12 14 

ON 
16 18 20 22 24 

DOM 

SEG 
TER 
QUA 
QUI 
SEX 
SAB 

SAIR 

Eixo X: 
Eixo Y: 

0 ~ 24 horas. Cada barra de tempo é de 30 minutos. 
Segunda-feira ~ Domingo. 

5.5.2 EVENTO 

 Selecione "ON" para habilitar o Timer de eventos, e selecione o dia ea hora para esta função. 
 

AGENDA DE GRAVAÇÃO 

GRAVAÇÃO 
EVENTO 

TEMPO DE EVENTO 
0 2 4 6 8 10 12 14 

ON 
16 18 20 22 24 

DOM 
SEG 
TER 
QUA 
QUI 
SEX 
SAB 

SAIR 

Eixo X: 0 ~ 24 horas. Cada barra de tempo é de 30 minutos. 
Eixo Y: Segunda-feira ~ Domingo. 
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APPENDIX 1 COMPATIBLE USB FLASH DRIVE LIST 

ANEXO 1 LISTA DE PENDRIVE COMPATIVEIS  

Por favor, atualize o firmware do NVR para a versão mais recente para assegurar a precisão da tabela a seguir. Se o 
pendrive não é suportado pelo NVR, você vai ver este símbolo 
 

Nota: 

Nota: 

na tela. 

Use seu compurador para formatar o pendrive em “FAT32”. 

Você pode fazer backup de até 2GB de vídeo. Para fazer backup de mais dados, verifique o tempo e o canal que 
você deseja fazer o backup, e inicie novamente o backup. 

FABRICANTE 

Transcend 

MODELO 

JFV35 

JFV30 

CAPACIDADE 

4GB 

8GB 

1GB 

4GB 

2GB 

8GB 

1GB 

4GB 

1GB 

2GB 

4GB 

2GB 

1GB 

4GB 

2GB 

4GB 

1GB 

Kingston 

PQI 

Apacer 

DataTraveler 

U172P 

AH320 

AH320A 

AH220 

AH320 

A-data 

Sandisk 

RB-18 

Cruzer Micro 

Cruzer Micro 

Cruzer4-pk 

Netac 

MSI 

SONY 

U208 

F200 

Micro Vault Tiny 2GB 

Micro Vault Tiny 4GB 

Micro Vault Tiny 
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APPENDIX 2 COMPATIBLE HARD DISK LIST 

ANEXO 2 LISTA DE HD COMPATIVEIS  

Por favor, atualize o firmware do NVR para a versão mais recente para assegurar a precisão da tabela a seguir. 

Nota: É necessário instalar um disco rígido antes de atualização de firmware para garantir o processo de atualização 
funciona corretamente.  

Nota: Não é recomendado o uso de um disco rígido verde com este gravador para se certificar de que funciona corretamente. 

FABRICANTE 

Seagate 

MODELO 

ST250DN000 
ST3320613AS 
ST33500320AS 
ST3500410SV 
ST3750330AS 
ST31000525SV 
ST31000340AS 
ST2000DM001 
ST2000VX000 
ST3000VX000 

CAPACIDADE 

250GB 
320GB 
500GB 
500GB 
750GB 

1000GB 
1000GB 

2TB 
2TB 
3TB 

250GB 
250GB 
320GB 
500GB 
500GB 
640GB 
750GB 

1TB 
1TB 
1TB 

1.5TB 
2TB 
2TB 
2TB 
2TB 

500GB 
750GB 
320GB 
500GB 

1000GB 

2TB 

ROTAÇÃO 

7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 
7200 rpm 

7200 rpm 

WD WD2500AAKX 
WD2500AAKX 
WD3200AAKS 
WD5000AACS 
WD5000AZRX 
WD6400AAKS 
WD7500AAKS 
WD10EADS 
WD10EALX 
WD10EURX* 
WD15EADS 
WD20EADS 
WD20EURS 
WD2002FAEX 
WD20EARS 

Maxtor STM3500320AS 
STM3750330AS 

HITACHI HDT725032VLA360 
HDS7211050DLE630 
HDS721010KLA330 

HDS723020BLA642 

*Somente para os modelos de  4CH e 8CH 
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APPENDIX 3 BATTERY REPLACEMENT 

ANEXO 2 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 

A reposição tempo após falha de energia, por exemplo, causada por uma queda de energia, fará com que a 
desordem do registrado dados, e os usuários podem ter problemas na busca do clipe evento que eles querem. 
Para manter a hora do dispositivo de reposição, a bateria de lítio não recarregável, CR2032, está instalado no 
dispositivo. 
No entanto, a hora do dispositivo ainda pode ter redefinido quando a bateria está fraca ou até mesmo ficar fora 
do poder. Se assim for, por favor 
substituir a bateria do dispositivo, CR2032, de imediato conforme as instruções abaixo. 

 Como substituir o CR2032 

Nota: A bateria de lítio CR2032, é uma bateria não recarregável, e deve ser adquirido separadamente. 
Por favor, substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente, em caso de perigo. 
 
Passo 1: Pare toda  gravação imediatamente, para previnir a desordem dos dados gravados. Então, faça backup dos 
dados, se necessario. 

Passo 2: Desligue o dispositivo e desligue da alimentação. 

Passo 3: Retire a tampa do dispositivo, e encontrar a bateria na placa-mãe. 
 
Passo 4: Empurre a liberação conforme indicado a seguir para remover a 
bateria. 

Passo 5: Obter uma nova bateria e instalá-lo em seu slot na placa principal. 
 ■ Para o tipo 1, instale-o com o lado do "CR2032" voltado para cima, como mostrado acima. 

 ■ Para o tipo 2, instale-o sem o lado de "CR2032" voltado para você, como mostrado acima. 
 

Passo 6: Coloque a tampa e ligue a energia. 

Passo 7: Defina a data e hora, e continue a gravação. 
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APPENDIX 4 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES 

ANEXO 4 VIGILÂNCIA MÓVEL VIA EAGLEEYES 

EagleEyes é um programa de telefonia móvel usado com nosso sistema de vigilância para vigilância 
remota. Ele tem várias vantagens: 
 
■É gratuito (exceto EagleEyes Plus para iPhone ® e EagleEyesHD Plus para iPad ®). 
 
■ É compatível com diversas plataformas móveis populares, como o iOS ® e Android ™. 
 
É fácil de baixar, instalar e configurar. Para mais detalhes sobre como configurar e utilizar este programa, 
por favorvisite nosso www.eagleeyescctv.com site oficial 

A4.1 Pré-requisitos 

Antes de instalar EagleEyes para o seu telefone móvel para vigilância remota, certifique-se de ter verificado a 
seguir: 
■ sua plataforma móvel é iOS e Android ® ™. 
■ serviços de Internet móvel são subscritas e disponível para usar seu telefone celular. 
 

Nota: Você pode ser cobrado para acesso à Internet através de redes sem fio ou 3G. Para o acesso à Internet 
informações sobre as taxas, por favor, verifique com sua operadora de rede local ou provedor de serviços. 
 

■ Você anotou o endereço de IP, número de porta, nome de usuário e senha usados para acessar a rede 
câmera de Internet. 
 

A4.2 Onde baixar 

Conecte em www.eagleeyescctv.com com seu dipositivo móvel, baixe o aplicativo. 

Nota: Por favor não tente baixar EagleEyes do seu computador. 
 

Selecione a plataforma móvel que você está usando para entrar em sua página de download individual. 
 

Nota: Você também pode encontrar EagleEyes na "App StoreSM" / "Google Play ™" de seu ® iOS / Android ™ 
dispositivos móveis. 
 

Quando o download estiver concluído, EagleEyes será instalado automaticamente para o local 
onde tudo aplicativos são salvos em seu telefone por padrão, ou onde você especificar. 
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APPENDIX 5 SET PUSH VIDEO 

ANEXO 5 PUSH VIDEO 

Nota: Disponível apenas quando o seu gravador suporta Push Video. 
Esta série oferece suporte a notificações de eventos instantâneas para seu ® iOS / Android ™ dispositivo móvel com o nosso 
auto-desenvolvimento programa ", EagleEyes", instalados quando ele é usado com a série ETS câmera IP. 
 

A5.1 Pré-requisitos 

Antes de definir esta função, certifique-se de ter verificado o seguinte: 
 
■ Você tem um iPhone ® / iPad ® / Android ™ dispositivo móvel com o nosso programa de 
auto-desenvolvimento ", EagleEyes", instalado. Para detalhes, consulte o capítulo anterior. 
■ Uma câmera IP ETS está ligada a este gravador, e esta câmera vem com um sensor de alarme, 
ou um dispositivo de alarme, tais como contatos magnéticos, está ligado a esta câmara. 
■ A configuração do alarme está definido corretamente em "ADVANCED CONFIG".  "AVISAR"  
"VIDEO PUSH", e "GUARD" está definido para "ON". 

Nota: Para mais informações, por favor consulte o "PUSH VIDEO (somente para os modelos selecionados)" na página 31. 
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APPENDIX 5 SET PUSH VIDEO 

A5.2 Habilitar Push Video 

A5.2.1 A partir de dispositivos móveis iOS (iPhone ® / iPad ®) ® 
  

Passo 1: No iPhone ® / iPad ® menu principal, selecione "Configurações"  "Notificações". Selecione "EagleEyes", e 
certifique-se "Notificação Center" está definido para "ON".  

Passo 2: Abra "EagleEyes", e mudar o botão Push to Vídeo "ON". Você vai receber a mensagem indicando que 
Empurre vídeo está ligada. 
  
Passo 3: Voltar para o menu principal do seu iPhone ® / iPad ®. Você receberá notificações de eventos quando há um 
alarme evento. Selecione "Launch" (ou "View" base sobre a sua versão iOS ®) para reproduzir imediatamente o clip 
gravado. 
  

A5.2.2 No dispositivo móvel Android™  
No catálogo de endereços, mude "guarda" de "OFF" para "ON".  
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APPENDIX 6 PRODUCT SPECIFICATIONS 

ANEXO 6 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

■ Para 4CH 

Modelo 1 

Hardware 
Video Input 
Video Output 
Video Output Resolution 
HDD Storage** 

eSATA 

4 LAN ports 
HDMI 

1920 x 1080 
One 3TB HDDs 

YES 
(support up to 4-bay disk array with RAID 0 and 1) 

Two on the front panel: 
USB Ports 

IR Remote Control 

Ethernet LAN port 
Internet (WAN) port 

10/100Mbps with PON 

Modelo 2 

one for video backup to USB flash drive, and another for NVR control via a USB 
mouse 
YES 

10/100Mbps with POE 
1000Mbps 

Software 
Video Compression Format 
Local / Remote Display Mode 
Loca / Remote Playback Mode 
Single Channel Playback 
Recording Mode 
Recording Throughput 
Pre-alarm Recording 
Quick Search 

Event Notification 

Security 

Remote Access 

Message Mail / Video Mail 

H.264 
4CH 
4CH 
YES 

Manual / Event / Alarm / Schedule 
Up to 120IPS @ 1280 x 1024, 32 Mbps 

YES 
Time / Event 

Push Video / Push Status / Message 
Mail / Video Mail 

4 user access levels with password 
(1) Internet Explorer on Windows operating system 

(2) EagleEyes on iOS & Android mobile devices 
(3) Our self-developed program, Video Viewer 

General 
Power Source (±10%) 

Power Consumption (±10%) 

Operating Temperature 
Dimensions (mm)** 

DC 48V / 1.25A 
7.68W 

(without a hard disk and POE IP camera connected) 
10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 
345 (L) x 225 (W) x 68.3 (H) 

‧Intel core i3 or higher, or equivalent AMD 
‧2GB RAM 
‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM 
‧Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 or later 
‧Internet Explorer 7.x or later 

Power-over-Coaxial Converter 

Minimum PC Browsing Requirements 

Peripherals 
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
** Os discos rígidos são opcionais 
** Tolerância dimensional: ± 5 mm 
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APPENDIX 6 PRODUCT SPECIFICATIONS 

■ Para 16CH 

Modelo 3 

Hardware 
Video Input 
Video Output 
Video Output Resolution 
Audio Output 
HDD Storage** 

eSATA 

USB Ports 
IR Remote Control 

Ethernet LAN port 
Internet (WAN) port 

One LAN port (up to 16 IP cameras) 
HDMI 

1920 x 1080 
YES 

Three 3TB HDDs 
YES 

(support up to 4-bay disk array with RAID 0 and 1) 
Two 2.0 ports 

YES 
1000Mbps 
1000Mbps 

Software 
Video Compression Format 
Audio Compression Format 
Local / Remote Display Mode 
Loca / Remote Playback Mode 
Single Channel Playback 
Recording Mode 
Recording Throughput 
Pre-alarm Recording 
Quick Search 
Event Notification 
Security 

Remote Access 

Max. Online User 

H.264 
G711 
16CH 
16CH 
YES 

Manual / Event / Alarm / Schedule 
Up to 480 IPS @ 1920 x 1080, Up to 120Mbps 

YES 
Time / Event 

Push Video / Push Status / Message Mail / Video Mail 
4 user access levels with password 

(1) Internet Explorer on Windows operating system 
(2) EagleEyes on iOS & Android mobile devices 
(3) Our self-developed program, Video Viewer 

10 
General 
Power Source (±10%) 
Operating Temperature 
Dimensions (mm)** 

DC19V / 3.42A 
10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 

432(W) × 90(H) × 326(D) 
‧Intel core i3 or higher, or equivalent AMD 
‧2GB RAM 
‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM 
‧Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 or later 
‧Internet Explorer 7.x or later 

Power-over-Coaxial Converter 

Minimum PC Browsing Requirements 

Peripherals 
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
** Os discos rígidos são opcionais 
** Tolerância dimensional: ± 5 mm  
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APPENDIX 6 PRODUCT SPECIFICATIONS 

■ Para 8CH 

Model 4 

Hardware 
Video Input 
Video Output 
Video Output Resolution 
Audio Output 
HDD Storage** 

eSATA 

8 LAN ports 
HDMI output 
1920 x 1080 

YES 
One 3TB HDDs 

YES 
(support up to 4-bay disk array with RAID 0 and 1) 

Two on the front panel: 
USB Ports 

IR Remote Control 

Ethernet PON 1~8 port 
Internet (WAN) port 

one for video backup to USB flash drive, and 
another for local control via a USB mouse 

YES 
10/100Mbps with PON 

1000Mbps 
Software 
Video Compression Format 
Audio Compression Format 
Local / Remote Display Mode 
Loca / Remote Playback Mode 
Single Channel Playback 
Recording Mode 
Recording Throughput 
Pre-alarm Recording 
Quick Search 
Event Notification 
Security 

Remote Access 

Max. Online User 

H.264 
G711 
8CH 
4CH 
YES 

Manual / Event / Alarm / Schedule 
Up to 240 IPS @ 1280 x 720, 16 Mbps 

YES 
Time / Event 

Push Video / Push Status / Message Mail / Video Mail 
4 user access levels with password 

(1) Internet Explorer on Windows operating system 
(2) EagleEyes on iOS & Android mobile devices 
(3) Our self-developed program, Video Viewer 

10 
General 
Power Source (±10%) 

Power Consumption (±10%) 

Camera power supply over PON (Power-over-Network) 
Operating Temperature 
Dimensions (mm)** 

DC 48V / 2.5A 
13.7W 

(without a hard disk and POE IP camera connected) 
YES 

10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 
345 (L) x 225 (W) x 68.3 (H) 

‧Intel core i3 or higher, or equivalent AMD 
‧2GB RAM 
‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM 
‧Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 or later 
‧Internet Explorer 7.x or later 

Minimum PC Browsing Requirements 

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
** Os discos rígidos são opcionais 
** Tolerância dimensional: ± 5 mm 
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APPENDIX 7 DISK ARRAY COMPATIBLE LIST 

ANEXO 7 LISTA DE DISK ARRAY COMPATÍVEIS 

Esta série NVR possui uma interface eSATA embutida para conexão matriz de disck array. Aqui está a lista de 
compatibilidade de disco matrizes. 

Nota: Para os discos rígidos compatíveis utilizados para os disk arrays listados abaixo, por favor, verifique a sua 
respectivos manuais do usuário ou sites oficiais. 

 

MARCA 
Proware 

RAIDON 

STARDOM 

MODELO / NÚMERO 
EP-D501-AA 
EP-2123-UA-R 
GT1650-SB3 
GR3630-SB3 
DR5-WBS3 
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