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1. Prefácio 

Por favor, siga as instruções ao utilizar esse produto: 

• Não deposite sobre o NVR, nenhum objeto que contenha algum 

líquido, por exemplo, copo, garrafa; 

• Desconecte o cabo do aparelho quando for limpá-lo; 

• Tenha a certeza de que o NVR foi colocado em um lugar com uma 

boa ventilação, para evitar problemas relacionados à 

superaquecimento; 

•  Tenha a certeza de que o DVR possui um bom desempenho em 

meio as condições de umidade e temperatura; 

• A poeira na placa pode causar problemas de curto circuito. Por 

favor, mantenha a placa, os conectores, a caixa e o sistema de 

ventilação limpos regularmente; 

• A troca de bateria, caso seja feita de maneira incorreta, pode 

causa explosão. Não troque a bateria sem a ajuda de um 

profissional ou de m guia. Caso seja necessário realizar a troca, 

utilize o mesmo tipo ou equivalente da bateria previamente 

utilizada; 

• Desligue todos os dispositivos relacionados desligados durante a 

instalação; 

• Por favor, verifique todo o conteúdo da embalagem de acordo 

com a lista de acessórios quando receber a caixa; 

• Modifique a senha padrão do dispositivo para evitar problemas 

relacionados à segurança; 

• Tenha a certeza de que o dispositivo foi instalado em um local 

horizontal e estável, para evitar quedas. 

• Alguns conteúdos relacionados à algumas técnicas podem não ser 

tão específicos neste manual. Novos conteúdos serão atualizados 

regularmente sem aviso prévio. 

 

 



 

2. Introdução  

2.1. Recursos do dispositivo 

• O NVR pode ser utilizado para câmeras IP em redes WAN e LAN; 

• Função de servidor de armazenamento em nuvem privado, função 

de watchdog e inicialização automática após a reinicialização; 

• Os dados de vigilância não podem ser quebrados ou roubados. 

100% seguro; 

• Conexão automática na rede WAN, não sendo necessário o 

mapeamento de portas; 

• As gravações podem ser exportadas tanto pela internet quanto 

localmente, via USB; 

• Suporta, simultaneamente, VGA e HDMI, ambos 1080p; 

• Suporta câmeras 8ch 1080p/960p/720p e reprodução de 4 canais; 

• Visualização simultânea de 1 a 4 telas em 1080p main-stream; 

• Suporta saída de áudio HDMI; 

• Suporta pré-visualização e reprodução instantânea; 

• A visualização da gravação pode ser feita através de um gráfico 

de tempo. Os modos de gravarão serão indicados por uma 

legenda de cores no rodapé da página; 

• Caso a câmera IP suporte, seu endereço IP e os parâmetros ISP 

podem ser modificados; 

• Suporta vários modos de reprodução: avanço rápido, reprodução 

lenta, retrocesso rápido, etc.  Máximo 16 vezes avanço ou 

retrocesso rápido; 

• Suporta APP, VMs e EasyWeb para visualização, gerenciamento e 

reprodução remota; 

 

 



 

Armazenamento e backup 

• Capacidade máxima do HDD: 6TB; 

• Salve os dados de áudio e vídeo transferidos por rede para o NVR 

de acordo com a configuração e estratégia do usuário; 

• O backup é realizado através da porta USB (U-Disk ou USB 

Recorder); 

• Suporta backup via internet. 

 

3. Operações Locais Básicas  

3.1. Operações com o mouse 

 Nota: Caso haja algum problema na operação utilizando um 

mouse, pode ser que seja algo relacionado à compatibilidade. Nesse 

caso, o que deve ser feito é a troca por outro mouse. 

3.2. Início 

i. Conecte o dispositivo à um monitor; 

ii. Conecte o cabo de alimentação 12V; 

iii. Após isso, a tela de inicialização irá aparecer e o aparelho estará 

pronto para uso 



 

 

 

3.3. Boot Wizard e dispositivos adicionados 

Após a inicialização, a tela de “Boot Wizard”  será mostrada. Se não 

houver nenhum HDD inserido no dispositivo ou o HDD não está formatado, 

o dispositivo irá parar e um alarme irá tocar.  

Clique no checkbox da senha e altere a senha. 

Nota: Caso você não selecione a checkbox de senha para 

modificá-la, você pode inserir a senha de administrador no próximo 

passo. O nome de usuário padrão é admin e não tem senha. Para 

proteger os dados pessoais e privacidade, modifique a senha. 



 

 

Clique em  

 

 

Nessa tela, você poderá realizar algumas configurações tais como 

alterar o idioma ou data/hora, abrir ou fechar a janela Wizard, escolher o 

tempo de sincronização do IPC. 



 

Clique em 

 

 

Entre na interface P2P. O QR Code da esquerda é o QR Code do 

dispositivo P2P UID e o da direita é o QR Code do app. Abra seu 

navegador mobile para escanear o QR Code e realizar o download do 

aplicativo. Após a instalação do aplicativo, abra-o e escaneie o QR 

Code do UID para adicionar um dispositivo. Após a adição do dispositivo, 

você poderá reproduzir e visualizar remotamente. 

Nota: Se o status estiver em “Network Ready”, então você está apto 

a reproduzir e visualizar remotamente. (Consulte o capítulo 5) 

Clique em  



 

 

Você pode ir para a página de gerenciamento de dispositivos. 

As câmeras adicionadas serão mostradas nessa página. Clique em 

“Device Searching” para adicionar um dispositivo. 

Caso queira procurar por dispositivos conectados à rede local 

(LAN), clique em “Search”. 

  



 

 

Descrição dos botões: 

Botão Descrição 

 
Atualiza a lista de dispositivos 

 
Modifica o IP dos dispositivos adicionados por IP.Quando 

você escolhe a opção UID, essa coluna fica cinza 

 
Clique nesse botão para adicionar manualmente. 

Quando o IP da câmera não está na mesma LAN do 

NVR, não será possível procurar. Nesse caso, a câmera 

deverá ser adicionada manualmente, utilizando o UID. 

Existem 3 protocolos que poderão ser escolhidos. Escolha 

seu protocolo correspondente: 

P6S: Private NVR and camera’s local protocol 

TUTK: Private NVR and camera’s WAN protocol 

ZWP2P: Private NVR and camera’s WAN protocol 



 

 
Quando marcado, os dispositivos adicionados não serão 

mostrados. Caso não seja marcado, serão mostrados 

todos os dispositivos da rede, inclusive os que já foram 

adicionados  

 
Adiciona todos os dispositivos encontrador 

 
Adiciona apenas os dispositivos marcados no checkbox 

lateral 

 

Depois que o dispositivo for adicionado, você pode visualizar a 

imagem. 

Se a senha da câmera ou outras informações não estiverem 

corretas, um indicador de erro será mostrado, assim como no Canal 

CAM01 e no CAM02. 

O canal com a câmera em status normal será mostrado se o HDD 

estiver instalado. O ponto vermelho mostrado no canto superior direito 

significa que está gravando, como mostrado no Canal CAM03. 

Se o canal mostra NVR, isso significa que nenhuma câmera foi 

adicionada neste canal, como mostrado no canal CAM04-CAM08. 

 



 

 

3.4. Outros métodos para adicionar uma câmera 

i. Clique no canal e em seguida, clique no ícone ‘+’ que aparece no 

canto inferior direito 

 

ii.  Clique no botão de gerenciamento de canais ( ) e você entrará 

na página de gerenciamento de canais para adicionar uma nova 

câmera. 

 

Nota: Consulte o item 3.4 para informações detalhadas 

 

 

 



 

3.5. Reprodução local 

Clique com o botão direito do mouse no botão de reprodução 

 

 

Clique no botão  

 

 

BOTÃO DESCRIÇÃO BOTÃO DESCRIÇÃO 

 

Tela única / 4 

telas  

Começar/parar 

de cortar 

 

Reverter / Pausar 

 

Play/Pause 

 

Câmera lenta 

quando estiver 

em play e modo 

reverso quando 

estiver em pause 

 

Aumentar a 

velocidade 

quando estiver 

em play e frame 

a frame quando 

estiver em pause 



 

 

Zoom 

 

Maximizar a tela 

 

Linha do tempo 

estreita  

Ampliar a linha 

do tempo 

 

Voltar para a 

linha do tempo 

padrão 
 

Salvar a 

reprodução 

 

Mudar para a 

esquerda  

Mudar para a 

direita 

 

Configuração da 

hora de início da 

reprodução 
 

Sair 

 

4. Acesso WEB 

4.1. Acesso WEB via LAN 

Depois que o dispositivo estiver conectado à rede, digite o 

endereço IP dele na barra URL do seu navegador. 

i. Abra a navegador 

ii. Digite o endereço IP do dispositivo na barra URL: 

http://<endereço_ip> 

iii. Entre com os dados de login  

user: admin 

password: (não existe senha) 



 

 

 

Após o login, você poderá utilizar as funções de visualização, 

reprodução, configuração e consulta de log, etc. 

Nota: Caso a porta padrão HTTP tenha sido modificada (a porta 

padrão é 80), insira na barra de URL: http://<endereço_ip>:<porta_HTTP> 

 

5. Visualização remota (APP) 

i. Download do app: Escaneie o QR Code para realizar o download 

do app. 

 

ii. Adicionar dispositivo: Abra o APP e clique no sinal ‘+’ no canto 

superior direito para adicionar um dispositivo. 



 

 

 

Nota: Para a visualização remota, o status do P2P no dispositivo 

deve ser online. Para verificar qual o status do P2P, siga os passos abaixo: 

Main Menu / System Device / Network Setting / P2P 

 

 

 

 

 

 

 


