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Sobre o manual 

• O manual é apenas para referência. Se houver inconsistência entre o manual e o real produto, 

o produto real prevalecerá. 

• Não nos responsabilizamos por qualquer perda causada por operações que não estejam de 

acordo com o manual. 

• O manual deve ser atualizado de acordo com as leis e regulamentos mais recentes das 

regiões relacionadas. 

• Para obter informações detalhadas, consulte o manual em papel, CD-ROM, código QR ou 

nosso site oficial. Se há inconsistência entre o manual em papel e a versão eletrônica, a 

versão eletrônica prevalecerá. 

• Todos os designs e softwares estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por escrito. 

Atualizações podem causar algumas diferenças entre o produto real e o manual. Por favor 

entre em contato com o atendimento ao cliente para obter o programa mais recente e a 

documentação complementar. 

• Ainda pode haver desvio em dados técnicos, funções e descrição de operações, ou erros na 

impressão. Se houver alguma dúvida ou disputa, consulte nossa explicação final. 

• Atualize o software do leitor de PDF ou tente outro software de leitura convencional se o 

manual (em PDF) não pode ser aberto. 

• Todas as marcas comerciais, marcas registradas e nomes de empresas no manual são 

propriedades de seus respectivos proprietários. 

• Visite nosso site, entre em contato com o fornecedor ou atendimento ao cliente se houver 

algum problema ao usar o dispositivo. 

• Se houver alguma incerteza ou controvérsia, consulte nossa explicação final. 

 

 

 



 

 

Informações importantes sobre segurança 

Segurança elétrica 

• Toda a instalação e operação devem estar em conformidade com os códigos locais de 

segurança elétrica. 

• A fonte de alimentação deve estar em conformidade com o padrão de Segurança Extra 

Baixa Tensão (SELV) e fornecer potência com tensão nominal que está em conformidade 

com o requisito de Fonte de Energia Limitada de acordo com IEC60950-1. Observe que o 

requisito da fonte de alimentação está sujeito à etiqueta do dispositivo.  

• Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja correta antes de operar o dispositivo. 

• Um dispositivo de desconexão de fácil acesso deve ser incorporado na fiação da instalação 

do produto. 

• Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou pressionado, especialmente o plugue, 

tomada e a junção extrudada do dispositivo. 

Ambiente 

• Não aponte o dispositivo para luz forte para focar, como luz de lâmpada e luz do sol; caso 

contrário isto pode causar excesso de brilho ou marcas de luz, que podem causar o mau 

funcionamento do dispositivo e afetar a longevidade do Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor (CMOS).  

• Não coloque o dispositivo em um ambiente úmido ou empoeirado, temperaturas 

extremamente quentes ou frias, ou os locais com forte radiação eletromagnética ou 

iluminação instável.  

• Mantenha o aparelho longe de qualquer líquido para evitar danos aos componentes internos.  

• Mantenha o dispositivo de uso interno (sem proteção adequada) longe da chuva ou 

umidade para evitar fogo ou raios. 

• Mantenha ventilação adequada para evitar acúmulo de calor. 

• Transporte, use e armazene o dispositivo dentro da faixa de umidade e temperatura 

permitidas. 

• Estresse intenso, vibração violenta ou respingos de água não são permitidos durante o 

transporte, armazenamento e instalação. 



 

 

• Embale o dispositivo com embalagem padrão de fábrica ou material equivalente ao 

transportar o dispositivo. 

• Instale o dispositivo em local onde apenas o pessoal profissional com conhecimento relevante 

e guardas de segurança podem acessar. A lesão acidental pode acontecer com não 

profissionais que entram na área de instalação quando o dispositivo está funcionando 

normalmente. 

Operação e manutenção diária 

• Não toque no componente de dissipação de calor do dispositivo para evitar queimaduras. 

• Siga cuidadosamente as instruções do manual ao realizar qualquer operação de 

desmontagem sobre o dispositivo; caso contrário, pode causar vazamento de água ou baixa 

qualidade de imagem devido a desmontagem não profissional. Certifique-se de que o anel 

de vedação esteja plano e instalado corretamente na ranhura antes de instalar a tampa. 

Entre em contato com o serviço pós-venda para substituição se houver névoa condensada 

na lente após desembalar ou quando o desembaçador for ativado (nem todos os modelos 

estão incluídos com o desembaçador). 

• Recomenda-se a utilização do dispositivo em conjunto com para-raios para melhorar efeito 

de proteção. 

• Recomenda-se conectar o orifício de aterramento ao solo para aumentar a confiabilidade 

do dispositivo. 

• Não toque diretamente no sensor de imagem (CMOS). Poeira e sujeira podem ser removidas 

com soprador de ar, ou você pode limpar a lente suavemente com um pano macio 

umedecido com álcool.  

• O corpo do dispositivo pode ser limpo com um pano macio e seco, que também pode ser 

usado para remover manchas quando umedecidas com detergente neutro. Para evitar 

possíveis danos no revestimento do corpo do dispositivo que pode causar diminuição do 

desempenho, não use solventes voláteis como álcool, benzeno, diluente e assim por diante 

para limpar o corpo do dispositivo, nem detergentes fortes e abrasivos podem ser usados. 

• A tampa dome é um componente óptico, não toque ou limpe a tampa com as mãos 

diretamente durante a instalação ou operação. Para remover poeira, graxa ou impressões 



 

 

digitais, limpe suavemente com algodão isento de óleo ou um pano macio umedecido. Você 

também pode utilizar um soprador de ar para remover o pó. 

 

• Fortaleça a proteção da rede, dados do dispositivo e informações pessoais adotando 

medidas que incluem, mas não se limitam, ao uso de senha forte, modificação de senha 

periódica, atualização de firmware para a versão mais recente e isolando a rede de 

computadores.  

• Use componentes ou acessórios padrão fornecidos pelo fabricante e certifique-se de que o 

dispositivo seja instalado e mantido por profissionais. 

• A superfície do sensor de imagem não deve ser exposta à radiação do feixe de laser em 

ambiente onde um dispositivo de feixe de laser é usado.  

• Não forneça duas ou mais fontes de alimentação para o dispositivo, a menos que 

especificado de outra forma.  

 

Precauções 

• A senha padrão é utilizada apenas no primeiro login. Nós recomendamos que crie uma 

senha forte para assegurar a segurança da sua conta; 

• A senha forte contém no mínimo 9 caracteres contendo todos os três elementos: letras, 

carácter especial e número; 

• A senha fraca contém no mínimo 8 caracteres com 2 ou 4 tipos de elementos, sendo 

eles: letra maiúscula e minúscula, carácter especial e número; 

• Os melhores esforços foram feitos para verificar a integridade e exatidão do conteúdo 

deste manual. Mas não nos responsabilizamos por qualquer erro técnico, os conteúdos 

deste manual estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. As atualizações serão 

adicionadas na nova versão deste documento; 

• uso deste manual e produto será de inteira responsabilidade do usuário. Em nenhum 

caso seremos responsáveis por quaisquer danos, incluindo perda de lucros comerciais, 

interrupção de negócios, perda de dados ou documentação, mau funcionamento do 

produto ou vazamento de informações causado por cyber ataque, hacking ou vírus 

em conexão com nosso produto; 

• A vigilância de vídeo e áudio pode ser regulamentada por leis que variam de acordo 

com a região. Verifique a legislação da sua região, antes de usar este produto para 

fins de vigilância. Não devemos ser responsabilizados por quaisquer consequências 

resultantes de operações ilegais do dispositivo; 



 

 

• As ilustrações deste manual são apenas para referência e podem variar dependendo 

da versão e modelo do produto. As capturas de tela podem ter sido personalizadas 

para atender requisitos e especificações do usuário, por isso, em alguns dos exemplos 

e funções apresentados podem ser diferentes daqueles exibidos no seu monitor; 

• Este manual é um guia para vários modelos do produto, não sendo específico para 

nenhum produto; 

• Devido ao ambiente físico em que o produto se encontra, pode haver discrepâncias 

entre os valores reais e os valores de referência fornecidos no manual. O direito final de 

interpretação reside em nossa empresa. 

 

 

Símbolos de segurança 

Os símbolos na tabela abaixo podem ser encontrados neste manual. Siga as instruções 

cuidadosamente indicadas pelos símbolos para evitar situações perigosas e o mau uso do 

produto. 

 

Símbolo Descrição 

 AVISO! 
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode 

resultar em lesões corporais ou morte. 

 CUIDADO! 
Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em 

danos, perda de dados ou mau funcionamento do produto. 

 NOTA! 
Indica informações úteis ou complementares sobre o uso do 

produto. 
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Introdução 

Este manual descreve como usar seu NVR localmente ou na interface WEB. 

Neste documento, os termos câmera IP e IPC se referem a mesma coisa: câmera de rede, que 

requer conexão com a rede. E o dispositivo IP mencionado refere-se a uma câmera IP 

(também conhecida como câmera de rede) ou à um Servidor Digital de Vídeo (SDV/ DVS).  

Parte I Operações Locais 

Um NVR suporta dois tipos de operação: operações locais e WEB, baseada nas operações 

remotas. Nas operações locais, você conecta um monitor e um mouse no NVR para utilizar o 

produto. Seu NVR possui botões no painel frontal ou vem acompanhado de um controle 

remoto, também é possível controlar seu equipamento pelos botões ou com o controle. 

O NVR possui um servidor WEB embutido e permite operações baseadas na WEB. Para isso, 

você precisa de um computador que tenha conexão de rede com o NVR e esteja instalado 

com um navegador da WEB. Para navegar, é preciso inserir o endereço IP do NVR e fazer login 

na interface WEB, igual é feito no sistema local.   



 

 

1  Antes de começar 

Esteja ciente de que os parâmetros na interface do usuário do sistema não podem ser 

modificados. Os parâmetros e valores exibidos podem variar com o modelo do dispositivo, e 

as imagens deste manual são de fins ilustrativos.  

Login de Usuário 

Utilize o nome de usuário e senha padrão para seu primeiro login que são, respectivamente, 

admin e 123456. 

 

 

CUIDADO! 

A senha padrão é utilizada apenas para o primeiro login e deve ser alterada para 

uma senha forte, que contenha no mínimo 9 caracteres, incluindo, letras, números 

e caracteres especiais após seu primeiro login para garantir a segurança dos dados. 

 

Clique com o botão direito em qualquer lugar da tela e selecione Menu, a caixa de diálogo 

de login é exibida. 

Selecione o nome de usuário na lista, digite sua senha e clique em Login. 

 

Operações Local 

Você pode realizar uma configuração rápida. 

 

 

NOTA! 

A menos que especificado de outra forma, todas as operações descritas neste 

manual são realizadas com o mouse.  

 

Operações do Mouse 

Tabela 1–1 Operações do Mouse  

Nome Ação Descrição 

Botão 

esquerdo 

Clique Selecionar ou confirmar um item. 

Selecionar para editar dígitos, símbolos, letras maiúsculas ou 

minúsculas em um campo. 

Duplo clique Entrar ou sair do modo de tela cheia na visualização ao vivo. 

Arrastar Desenhar ou mover um retângulo na tela, por exemplo, uma 

área de detecção de movimento. 

Botão 

direito 

Clique Mostrar o menu de atalho. 

Sair do modo zoom. 

Sair da janela atual quando Cancelar ou Sair é exibido 

Scroll 

Para cima ou 

para baixo 

Role para baixo ou para cima uma lista ou uma janela; ou zoom 

+ e zoom - em uma barra de progresso de reprodução. 

Manter 

pressionado 
Restaurar para a resolução mais baixa. 



 

 

 

2  Configurações Iniciais 

Preparação 

• Confira se no mínimo um monitor está conectado corretamente a interface VGA ou HDMI no 

painel traseiro do NVR; 

• Verifique se o disco rígido está corretamente instalado. Para passos detalhados de como 

instalar o disco rígido, por favor, confira o guia rápido enviado junto com seu NVR. 

Login 

A página de login aparece após o NVR iniciar. 

1. Entre com a senha padrão de administrador 123456, clique em Login, e depois clique 

em Sim para alterar a senha. 

 

2.  Mude a senha para uma forte, então, clique OK. 



 

 

 

3.  Defina o padrão de desbloqueio. 

 
 

NOTA! 

Para desativar o padrão de desbloqueio, clique em Menu → Sistema → Básico.  

 

Guia de inicialização 

As etapas vão te guiar para completar as configurações básicas. A página abaixo aparece 

após seu primeiro login: 

 

1. Habilite ou desabilite o assistente conforme necessário e depois clique em próximo. Você 

também pode clicar em  . 

2. Selecione o fuso horário, data e o formato da hora, configure o horário do sistema, e clique 

em próximo. 



 

 

 

3. Complete as configurações de rede e clique em próximo.  

 

 

4. Selecione os dispositivos para adicionar na lista, clique em “add”, e depois em “sim” para 

completar a configuração.  

 
 

NOTA! 

• Para adicionar os dispositivos através das portas PoE, veja a Opção 3 em 

Adicionando um dispositivo IP para mais detalhes. 

• O dispositivo online pode ficar on-line e iniciar ao vivo apenas se a senha do 

dispositivo for padrão; se não for, você precisa modificar a senha do dispositivo; 

• Se o dispositivo desejado não está na lista de dispositivos, você pode adicioná-lo em 

uma janela de visualização ou em “Câmera → Câmera → Câmera (veja em  

Adicionando um dispositivo IP). 

 



 

 

3  Visualização ao vivo 

Status 

Os ícones abaixo são usados para indicar alarmes, status de gravação, e status de áudio na 

janela de visualização ao vivo. 

Tabela 3–1 Ícones da janela de visualização ao vivo 

Ícone Descrição 

 

Alarme de adulteração 

 

Alarme de detecção de movimento 

 

Gravação 

 Áudio bidirecional 

Barra de ferramentas 

Ícone Descrição 

 
Disponível apenas para câmeras PTZ. Clique para exibir a janela de controle PTZ. 

 
Configurar o modo monte e exibir o modo para câmera fisheye. Este ícone 

aparece apenas para câmeras fisheye. 

 
Grava os vídeos ao vivo no disco rígido. Clique novamente para parar de gravar. 

 
Clique para reproduzir o vídeo gravado durante os últimos 5 minutos e 30 

segundos. 

 
Zoom na área de interesse. 

 
Clique para editar as configurações de imagem. 

 
Clique para configurar o modo OSD. 

 
Clique para tirar uma foto instantânea. As bordas da janela piscarão em branco. 

Você pode visualizar e realizar os backups em Backup → Imagem. 

 

Coloque o ponteiro do mouse neste ícone para exibir a informação de bitrate; 

clique neste botão para visualizar o ID da câmera e o endereço IP ou para mudar 

o nome de usuário e senha usados para conectar a câmera.  

 
Iniciar áudio bidirecional com a câmera. Clique em  para encerrar. O volume 

do som é ajustável. 

 

Clique para ligar o áudio. Clicando em  o áudio será desligado. O volume do 

som é ajustável. 

Nota: Quando você liga o áudio da janela atual, o áudio da janela anterior é 

desligado. 

Barra de ferramentas da tela 

Ícone Descrição 

 

Clique para acessar o menu principal. 

 

Selecione o layout da tela. 



 

 

Ícone Descrição 
 

 

 

/  

Tela anterior ou próxima. 

/  
Iniciar ou pausar sequência. 

 

Reprodução. 

 

Passe o ponteiro do mouse neste ícone para visualizar informações de 

codificação, incluindo taxa de quadros, taxa de bits e resolução; ou clique 

para visualizar os status da câmera. 

 

Clique para visualizar o status de alarme do dispositivo e da câmera. 

 

Passe o ponteiro do mouse no ícone para ver as informações da placa NIC. 

Ou clique neste ícone para editar as configurações básicas de rede. 

 

Passe o ponteiro do mouse para visualizar a data. Ou clique neste ícone 

para editar as configurações de horário.  

 

Disponível para alguns modelos de NVR. 

Clique para exibir a janela de serviço da nuvem. Você pode escanear o 

código QR e baixar o aplicativo para gerenciar seu NVR. 

 

Clique para esconder a barra de ferramentas, ou clique  para bloquear. 

Menu comum 

O menu de atalho conforme mostrado abaixo aparece quando você clica com o botão 

direito na janela de visualização. Alguns itens do menu estão descritos acima.  

Tabela 3–2 Menu de atalho 

 

Tabela 3–3 Descrição do menu de atalho 

Menu Descrição 

Menu 

Acesse o menu principal. 

A maioria das operações descritas neste manual são iniciadas pelo menu principal; 

por exemplo, clique em Câmera → Câmera (com Menu → omitido). 

Menu comum Acesso rápido para câmera, configuração de rede, e backup. 

Corredor  

Escolha um modo de corredor. Este modo também pode ser configurado no modo 

de visualizar janelas na lista suspensa em Sistema → Visualização. 

Para exibir as imagens neste modo, a câmera deve ser instalada corretamente 

(rotacionada 90º no sentido horário ou anti-horário), e então use o parâmetro de 

rotação de imagem em câmera → imagem para rotacionar as imagens de 

acordo. 



 

 

Menu Descrição 

Monitor principal/ 

auxiliar 
Troque o vídeo ao vivo para uma saída de vídeo diferente. 

Modo de visualização 
Troque entre normal e inteligente. 

O padrão é o modo Normal. 

Reprodução Reproduza a gravação do dia atual da câmera conectada na janela atual. 

Config. De 

reconhecimento 

facial 

 

Configura os parâmetros de reconhecimento facial. 

Modo de saída Escolha um modo de saída de vídeo, incluindo padrão, suave, brilhante e vívido. 

Manual 
Configurações manuais, incluindo gravação manual, instantâneos manuais e 

alarme manual. 

 

Operação de sequência 

A operação de sequência requer em configurar o layout da tela, janelas, câmeras 

conectadas e o intervalo de sequência. 

Este exemplo descreve como configurar uma sequência para cinco câmeras baseado em um 

layout de tela com 4 janelas. 

1. Clique em 4 janelas na barra de ferramentas da tela. 

 

 
NOTA! 

O número de janelas que podem ser exibidos variam de acordo com o modelo do NVR. 

 

2. Clique em Iniciar sequência na barra de ferramentas da tela. A sequência inicia exibindo as 

quatro janelas na primeira tela e a quinta na segunda no intervalo definido. 

 

 



 

 

 

 

 
NOTA! 

⚫ O intervalo de sequência padrão é de 8 segundos e pode ser configurado em sistema 

→ visualização. 

⚫ Você pode arrastar o vídeo para janela desejada na tela. 

Zoom 

Zoom na área de imagens de uma janela para detalhes. 

1. Na janela, clique no ícone  na barra de ferramentas. 

 

2. Mova seu mouse na área que deseja dar zoom, então, use o scroll para aumentar ou diminuir 

o zoom.  

3. Clique com o botão direito do mouse para sair do modo zoom. 

Configuração de imagem 

Ajuste as configurações de imagem para obter imagens ideais de uma câmera. 

1. Na janela, clique em  na barra de ferramentas. 

2. Selecione o modo de lista suspensa de acordo com o cenário de vigilância, e então ajuste 

o contraste, a matiz, saturação e brilho, conforme necessário. As configurações disponíveis 

podem variar de acordo com o modelo; 

3. Clique em OK para salvar as configurações e sair. 



 

 

Configuração de visualização 

Normalmente, a visualização ao vivo está habilitada após a configuração básica estar 

completa. Você pode clicar em sistema → visualização e edite as configurações de 

visualização necessárias, incluindo a saída de vídeo, resolução de imagem, layout padrão e 

intervalo de sequência. A saída de vídeo e o número de janelas suportadas pode variar de 

acordo com o NVR. 

 

 
NOTA! 

Pressione e segure o scroll do mouse por no mínimo 3 segundos, irá restaurar para resolução 

padrão. 

 

Configuração de visualização 

Por padrão, a janela 1 conecta a câmera D1, janela 2 conecta a câmera D2, e assim por 

diante. 

Você pode querer mudar a conexão para exibir o vídeo ao vivo da câmera em outra janela 

específica. O exemplo abaixo descreve como conectar a janela 1 a câmera D2 e a janela 2 

a câmera D1. 

 

Passo 1: Clique na janela 1 a direita, e clique em D2 na câmera a esquerda. Agora D2 irá 

aparecer na janela 1, e nenhuma câmera aparecerá na janela 2. 

Enquanto isso, a câmera D1 não está conectada a nenhuma janela.  

 

 

Passo 2: Clique na janela 2 a direita, e então clique em D1 na câmera a esquerda. Agora D1 

aparece na janela 2. Clique em aplicar para salvar as configurações.  

 

 

 

 

 



 

 

Configurações avançadas 

Clique na aba avançado e selecione Stream 2 primeiro, então o NVR utilizará a transmissão 

secundária para o vídeo ao vivo de várias câmeras simultaneamente. Esta função fica 

desabilitada por padrão.  

 

4  Configuração de canal 

Gestão de canal 

Este capítulo descreve como adicionar e gerenciar os dispositivos IP no seu NVR. Os dispositivos 

IP mencionados neste manual são principalmente referidos a câmera IP (ou câmera de rede); 

as vezes podem ser referentes ao servidor de vídeo digital (DVS). Antes de iniciar, tenha certeza 

que os dispositivos IP estão conectados no seu NVR via rede. 

 

 
CUIDADO! 

Um dispositivo IP deve ser conectado somente a um NVR. Um dispositivo IP gerenciado por 

vários NVRs pode causar problemas indesejados. 

Tipo de câmera 

Esta página é exibida apenas em NVRs híbridos, verifique o modelo do seu equipamento. Você 

pode mudar do canal analógico para digital nesta página. 

1. Acesse Câmera → Câmera → Tipo de câmera.  

2. Selecione o canal que você deseja mudar e escolha Digital. 



 

 

 

3. Clique em aplicar, então a mensagem indicando que o disposto irá reiniciar aparece.  

4. Clique em Sim. O tipo de canal será alterado após o NVR reiniciar. 

Adicionando um dispositivo IP 

Esta seção fornece múltiplas opções para adicionar um dispositivo IP. Algumas opções são 

aplicadas somente para alguns modelos de NVR. Escolha um que seja apropriado. 

Opção 1 

1. Acesse Menu → câmera → câmera. O sistema automaticamente procura por um dispositivo 

IP e lista os descobertos. 

 

2. (Opcional) Para pesquisar um segmento de rede, clique em Pesquisar segmento e, em 

seguida, defina o intervalo de endereços.  

3. Você pode escolher um dos jeitos abaixo para adicionar um dispositivo IP: 

• Clique em adicionar todos para adicionar todos os dispositivos IP encontrados 

(dependendo da quantidade de canais suportados pelo seu NVR). 

• Clique em adicionar personalizados. Na janela exibida, entre com o endereço de IP e 

complete as outras configurações, e então clique em add. Você pode clicar também 

em Procurar segmento e adicionar as câmeras encontradas na lista. 

• Clique em  para adicionar a câmera. 



 

 

 

 
NOTA! 

Para adicionar um servidor digital de vídeo (DVS), uma janela aparece quando você clica 

em add, e você precisa selecionar os canais para adicionar as câmeras conectadas. 

 

 
NOTA! 

 aparece em Status se a energia de saída estiver abaixo ou acima da potência nominal 

da câmera conectada. 

 

Opção 2 

Use esta opção para adicionar um dispositivo IP que está conectado a um roteador diferente, 

por exemplo, quando o NVR e o dispositivo IP estão conectado pela internet. 

 

 
NOTA! 

Primeiramente, você precisa habilitar o mapeamento da porta em Configuração → Porta 

→ Mapeamento de porta, nos dispositivos IP na interface WEB. 

 

1. Acesse Câmera → Câmera, clique em Add personalizado. 

2. Escolha uma opção: 

• Por IP  

a. Na interface WEB do dispositivo IP, acesse Configuração → Porta → Mapeamento de 

porta, encontre o IP externo (IP público) e o número da porta externa; 

b. No NVR: Selecione um protocolo, entre com o endereço de IP e número da porta 

mencionado acima, entre com o nome de usuário e a senha; 

c. Clique em OK. 

• Por MyDDNS 

a. Na interface WEB do dispositivo IP, acesse Configurações → Rede → DDNS, habilite 

DDNS, selecione MyDDNS, configure um nome de domínio e pegue o endereço do 

servidor.  

b. No NVR: Selecione um protocolo, entre com o endereço do servidor, nome de domínio, 

nome de usuário e senha mencionados acima; 

c. Clique em OK. 

 

• Por um nome de domínio 

a. Na interface WEB do dispositivo IP, acesse Configurações → Rede → DDNS, 

habilite o DDNS, selecione DynDNS ou SEM-IP, entre com o nome de domínio 

que você inscreveu no site DNS, entre com o nome de usuário, senha e então 

clique em salvar. 



 

 

b.  No NVR: Selecione um protocolo, entre com o nome de domínio mencionado 

acima, com o nome de usuário e senha. A porta é porta externa do dispositivo 

IP.  

c. Clique em OK. 

 

 
NOTA! 

⚫ Após configurar o nome de domínio, verifique se você pode usar o endereço do 

dispositivo para acessar a interface da WEB do dispositivo IP; 

⚫ Garanta que o servidor MyDDNS e o NVR estão conectados (faça ping no servidor 

MyDDNS do NVR).  

 

 
NOTA! 

⚫ Quando personalizado é selecionado como Protocolo, a porta é a porta RTSP externa 

mapeada do dispositivo IP. 

⚫ Não adicione um dispositivo IP a um NVR utilizando diferentes métodos (e.g., IP e 

MyDDNS) ao mesmo tempo.  

⚫ Quando um dispositivo IP é adicionado por MyDDNS, nome de domínio (SEM-IP ou 

DynDNS), ou IP (IP público + porta pública) e não está conectado ao mesmo roteador 

que o NVR, o alarme pode ser configurado, mas o acionamento do alarme não está 

disponível.  

 

Opção 3 

Utilize esta opção somente quando o dispositivo IP a ser adicionado suportar o padrão RTSP, e 

tudo que você vai precisar do dispositivo IP é só a visualização ao vivo e a reprodução. Os 

dispositivos IP adicionados dessa maneira não podem ser configurados pelo NVR.  

1. Acesse Câmera → Câmera. 

2. Clique em manual. 

3. Clique para selecionar a câmera na lista, selecione personalizado na lista suspensa, e então 

clique no botão de protocolo.  

 



 

 

1. Na janela de Protocolo, nome do protocolo, entre com o número da porta RTSP, selecione 

um protocolo de transmissão, insira os caminhos do recurso e clique em aplicar. 

 

 
NOTA! 

Entre em contato com o fabricante da câmera para obter os caminhos dos recursos. 

 

 

2. Edite as configurações em Add/ Modificar quando necessário, incluindo o endereço IP, 

nome de usuário e senha, e clique em Add. Confira o status na lista de câmeras. 

 

Gerenciando um dispositivo IP 

Gerencie os dispositivos IP em Menu → câmera → câmera. 

• Clique no ícone  para editar as configurações incluindo o protocolo, endereço IP, 

número da porta, nome de usuário e senha. O campo do endereço IP exibe o 

endereço IP ao qual o canal está conectado, e é possível alterar o endereço para que 

o canal se conecte a outro dispositivo. O nome de usuário e a senha devem ser 

consistentes com a câmera IP. 

• Clique em  para deletar um dispositivo IP, ou selecione múltiplos dispositivos IP e 

então clique em Excluir. Os canais correspondentes as portas PoE ou as portas de 

comutação não podem ser deletados. 

• Clique em   para alterar o endereço IP da câmera IP e o gateway padrão. O 

endereço IP de um DVS não pode ser editado no NVR, ou seja, esta função não está 

disponível. 

 



 

 

Classificar câmeras 

Classificar as câmeras para serem exibidas na ordem desejada.  

Por exemplo, para trocar o canal 1 com canal 4, clique em , e escolha “Classificar 

câmera”, e então siga os passos abaixo: 

1. Na lista esquerda, selecione a caixa de seleção para o canal 1, e depois clique em . O 

canal 1 agora aparece na lista a direita. Executando as mesmas operações do canal 4. 

2. Na lista direita, selecione o canal 4 e então clique em . Agora, o canal 4 aparece na 

linha anterior do canal 1 na lista. Executando as mesmas operações do canal 1, então o canal 

1 aparece na linha anterior do canal 4 na lista.  

3. Clique em Aplicar para salvar as configurações, e então clique em Sim. 

 

 
NOTA! 

⚫ Para mover o canal para esquerda ou direita, selecione a caixa de seleção primeiro; 

caso ao contrário, os botões ficarão acinzentados.  

⚫ Para mover o canal para cima ou para baixo, selecione o canal primeiro; caso ao 

contrário, os botões ficarão acinzentados. 

⚫ Um canal será inserido na primeira linha em branco na parte esquerda, a não ser que 

você tenha especificado outra linha na caixa de seleção correspondente. 

⚫ O botão Salvar não pode ser selecionado enquanto a lista da direita não estiver vazia. 

Em primeiro lugar, é preciso limpar a lista. 

 

Editando a senha 

Se a senha que você usou para adicionar as câmeras está incorreta, use esta função para 

editar a senha utilizada. 

 

 
NOTA! 

As câmeras só podem ser adicionadas ao NVR com sucesso quando a autenticação por 

senha estiver correta. 

 

 



 

 

1. Selecione as câmeras com a mesma senha. 

2. Clique em , e então selecione senha de edição. 

3. Entre com a senha correta da câmera. 

4. Clique em confirmar, então verifique se a senha foi alterada com sucesso, em Status; 

5. Clique em OK. 

Configuração Fisheye 

Apenas alguns modelos de NVR podem “dewarp” as imagens da câmera fisheye. 

Configuração 

1. Acesse Menu → Câmera → Câmera → Fisheye. 

 

2. Clique em  para editar. A janela da câmera fisheye irá aparecer. 

3. Selecione um modo de montagem correto e complete as outras configurações. 

4. Clique em OK. 

Dewarping 

 
NOTA! 

Dewarping está disponível na visualização ao vivo e na reprodução (nos modos normal e 

reprodução corredor). As operações são similares. As descrições abaixo são referentes ao 

modo de visualização ao vivo. 

 

Clique no modo fisheye na barra de ferramentas da janela. A figura abaixo irá aparecer. 

Configure o modo de montagem e o modo de display. 

 

Três modos de montagem estão disponíveis: no teto, parede e em mesa. Os modos de 

montagem no teto e na mesa usam o mesmo método de dewarping. 

 



 

 

Modo de montagem Modo do display Descrição 

Teto 

 

 

Mesa 

 

 
Imagem original 

 
Panorâmica 360º + 1 PTZ 

 
Panorâmica 180° 

 
Fisheye + 3 PTZ 

 
Fisheye + 4 PTZ 

 
Panorâmica 360° + 6 PTZ 

 
Fisheye + 8 PTZ 

Parede 

 

 

Imagem original 

 
Panorâmica 

 
Panorâmica + 3 PTZ 

 
Panorâmica + 4 PTZ 

 
Panorâmica + 8 PTZ 

Operações: Tome como exemplo a montagem no teto e a Fisheye +3 PTZ: 

 

Em uma imagem PTZ, arraste o mouse para rotacionar a imagem ou use o scroll para dar zoom. 

Uma caixa aparece na imagem da câmera conforme a imagem rotaciona, e ao modo que 

você arrasta a caixa ou move o scroll do mouse na imagem da câmera fisheye. A imagem 

PTZ correspondente rotaciona ou aciona o zoom. 

 

Funções avançadas 

Altere a senha das câmeras IP conectadas ou restaure as configurações para padrão de 

fábrica das câmeras em Menu → Câmera → Avançado. 

 



 

 

 

NOTA! 

Alterar a senha da câmera está disponível apenas para algumas câmeras.  

 

Mudar a senha da câmera 

• Para mudar a senha de uma única câmera, selecione a câmera desejada, e clique 

em , entre com a nova senha, depois clique em Confirmar. 

• Para mudar a senha de várias câmeras, selecione as câmeras desejadas, e clique em 

. Entre com a nova senha e depois clique em Confirmar. 

 

 

NOTA! 

⚫ Selecione a caixa de seleção “Usar senha de administrador” para alterar a senha da 

câmera para a senha de administrador do NVR. 

⚫ Você pode verificar se a troca de senha foi bem sucedida em Status. 

 

Restaurar configuração padrão 

Clique em , depois clique em OK na janela exibida, então as configurações padrão serão 

restauradas. 

Configuração OSD 

OSD são os caracteres exibidos com as imagens e vídeo, por exemplo, nome da câmera, data 

e hora e estatísticas do contador de pessoas.  

1. Acesse Menu → Câmera → Informação; ou clique  na barra de ferramentas da janela de 

visualização.  



 

 

 

2. Selecione a câmera desejada. 

3. Configure o nome da câmera. Primeiramente, habilite “Mostrar nome”, e defina um nome 

para a câmera OSD. 

• Se o nome da câmera possui menos de 20 caracteres; e o nome de câmera e da 

câmera OSD (o nome da câmera que você deseja exibir no vídeo) são os mesmos. 

Siga os passos abaixo: 

a. Selecione o “Nome da câmera OSD Sincronizado”, então o nome OSD será 

sincronizado com o nome da câmera. Esta função é habilitada por padrão.  

b. Entre com o nome da câmera no campo Nome. O nome irá aparecer no vídeo. 

 

 

NOTA! 

Se o nome da câmera exceder os 20 caracteres, apenas os primeiros 20 caracteres serão 

usados como nome da câmera OSD. 

 

• Se o nome da câmera excede os 20 caracteres, e você deseja definir um outro nome 

para a câmera, siga os passos abaixo: 

a. Desmarque Nome da câmera OSD sincronizado. 

b. Entre com o nome da câmera no campo Nome. 

c. Entre com o nome da câmera OSD. 

4. Configure o horário a ser exibido. Selecione Mostrar hora, e defina o formato da data e hora. 

5. Configure a estatísticas do contador de pessoas para ser exibida.  

6. Selecione Contador de pessoas. Antes de tudo, é preciso configurar a função de contador 

de pessoas. Veja em Contador de pessoas para mais detalhes. 

7. Defina o tamanho da fonte e a cor, conforme necessário.  

 

 
NOTA! 

       Você pode clicar em copiar para aplicar a mesma configuração em outras câmeras. 

 

 



 

 

8. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 

 

Configuração de imagem 

1. Acesse Menu → Câmera → Imagem. 

2. Selecione a câmera desejada e a cena. 

 

3. Ajuste as configurações nas abas conforme necessário para obter as imagens ideais. Veja 

as seções abaixo para mais detalhes. 

 

 

NOTA! 

⚫ Uma cena pode ser selecionada apenas quando suportada por uma câmera IP. 

⚫ Para restaurar as configurações de imagem padrão, clique em Padrão no canto 

inferior direito. Esta função está disponível apenas quando a câmera estiver 

conectada ao NVR via protocolo privado. 

⚫ Configurações de imagem aplicam para os modos ao vivo e de gravação.  

 

Melhoria de imagem 

1.   Clique na aba de melhoria de imagem. 

2. Ajuste as configurações conforme necessário. Alguns parâmetros importantes estão 

descritos na tabela abaixo. 

 

Parâmetro Descrição 

Brilho Quanto maior o valor, mais brilhosa a imagem aparecerá 

Saturação A quantidade de cor em um matiz especificado. 

Contraste O grau de diferença entre as partes mais claras (brancas) e as partes mais 

escuras (pretas). Definir um valor maior aumenta o contraste. 

Matiz Pureza de cores em uma imagem 

Nitidez Contraste de limites de objetos em uma imagem. 

Redução de ruído Reduz ruídos nas imagens para melhorar a qualidade delas. 

Rotação de imagem 

 Normal: Exibe imagens sem rotação; 

 Virar verticalmente: Exibe imagens viradas verticalmente; 

 Virar horizontalmente: Exibe imagens viradas horizontalmente; 

 180°: Exibes imagens viradas verticalmente e horizontalmente; 

 90° S.H. e 90° S.A.H.: Exibe imagens no formato corredor. A câmera deve 

ser instalada corretamente (rotacionada 90°, sentido horário ou anti-

horário).  



 

 

Exposição 

1. Clique na aba de exposição. 

 

2. Ajuste as características conforme necessário. Alguns parâmetros importantes estão 

descritos na tabela abaixo. 

 

Parâmetro Descrição 

 

Modo de exposição 

Selecione o modo de exposição correto para obter o efeito de exposição 

desejado. 

 

 

Obturador 

É usado para controlar a luz que vem das lentes. Um obturador em alta 

velocidade é ideal para cenas com movimento rápido. Um obturador em 

baixa velocidade é ideal para cenas que mudam devagar.   

 

Ganho (dB) 

Controla os sinais de imagem, então a câmera pode manter uma saída de 

vídeo padrão em diferentes condições de luz.  

 

Íris 

Ajuste a abertura da íris da lente para controlar a quantidade de luz recebida. 

Obturador lento Melhora o brilho das imagens em condições de luz baixa. 

 

Obturador mais lento 

Defina a velocidade do obturador mais lenta para a câmera durante a 

exposição.  

 

Compensação 

Ajusta o valor de compensação para manter os efeitos de imagem 

desejados. 

Modo diurno/ noturno 

 Automático: Neste modo, a câmera pode automaticamente trocar entre 

modo noturno e modo diurno de acordo com a condição de iluminação 

do ambiente para produzir imagens ideais. 

 Noturno: A câmera produz imagens em preto e branco de alta qualidade 

de acordo com a condição de iluminação do ambiente. 

 Diurno: A câmera produz imagens coloridas de alta qualidade de acordo 

com a condição de iluminação do ambiente. 

Sensibilidade do modo 

diurno/noturno 

Limiar de luz para alternar entre o modo diurno e noturno. Um valor de 

sensibilidade mais alto significa que a câmera será mais sensível a mudança 

de luz, o que será mais fácil para mudar entre o modo diurno e noturno. 

Alteração entre modo 

diurno/noturno 

Defina o período de tempo antes das câmeras mudarem entre o modo diurno 

e o modo noturno depois que as condições de comutações forem atendidas. 

WDR 
Habilite o WDR para assegurar a clareza das imagens em condições de alto 

contraste 

Nível do WDR 
Após habilitar o WDR, você pode melhorar a qualidade de imagem ajustando 

o nível de WDR. 

 



 

 

Iluminação inteligente 

1. Clique na aba de iluminação inteligente. 

 

2. Ajuste os parâmetros do lado direito da imagem para obter uma iluminação inteligente.  

Parâmetros Descrição 

Tipo de iluminação 

 Iluminação dupla: A câmera ajusta a luz branca ou infravermelha 

automaticamente de acordo com a condição atual de iluminação.  

 Luz Branca: A câmera usa a iluminação de luz branca. 

 Infravermelha: A câmera usa a iluminação de luz infravermelha. 

Modo de controle 

 Modo global: A câmera ajusta o brilho e a exposição para obter efeitos de 

imagem equilibrados. 

 Restrição de superexposição: A câmera ajusta o brilho e a exposição para 

evitar superexposição regional.  

 Manual: Este modo permite que você controle manualmente a intensidade 

de iluminação. 

Nível de iluminação 

Defina o nível de intensidade da luz. Quanto maior o valor, maior será a 

intensidade (0 significa que a luz está desligada). 

Nota: Você pode definir este parâmetro apenas quando o modo de controle 

está definido como manual. 

 

 

NOTA! 

Esta função pode variar de acordo com o modelo. Veja o modelo atual para mais 

detalhes. 

 

Balanço branco 

1. Clique na aba de balanço branco. 

 



 

 

2. Ajuste as configurações nesta aba. Alguns parâmetros importantes estão descritos na tabela 

abaixo. 

 

Parâmetros Descrição 

Balanço branco 

Ajuste o deslocamento vermelho ou azul da imagem: 

• Automático: A câmera ajusta o deslocamento vermelho ou azul 

automaticamente de acordo com a condição de iluminação (a cor 

tende a ser azul). 

• Ajuste fino: Permite que você ajuste o deslocamento vermelho ou azul 

automaticamente. 

• Ao ar livre: Adequado para ambiente externo com uma faixa de 

temperatura de cor relativamente maior. 

• Lâmpada de sódio: A câmera ajusta o deslocamento vermelho ou azul 

automaticamente de acordo com a condição de iluminação (a cor 

tende a ser azul). 

⚫ Bloquear: Bloquear a cor de temperatura atual sem mudança. 

Desloc. vermelho Ajusta o deslocamento vermelho manualmente. 

Deslocamento azul Ajusta o deslocamento azul manualmente. 

 

Configurações avançadas 

1. Clique na aba avançado. 

2.  Use o modo de desembaçamento para melhorar a qualidade da imagem em dias de 

neblina. 

 

Configuração de máscara privada 

A máscara privada é uma área de cor sólida que cobre certas partes da área monitorada. 

Máscara privada protege uma área específica de imagens de serem vistas ou gravadas. 

Várias máscaras de privacidade são permitidas. 

1. Acesse Menu → Câmera → Máscara. 

2. Selecione a câmera desejada, habilite o modo “Habilitar máscara privada”, clique em 

“Adicionar área” e então use o mouse para especificar as áreas que utilizarão a máscara. 

Até 8 áreas são permitidas, e o números de áreas permitidas pode variar de acordo com 

o modelo do dispositivo. As máscaras são diferenciadas por diferentes cores. 



 

 

 

a. (Opcional) Para limpar a área da máscara, clique em . 

b. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 

  



 

 

5  Controle PTZ 

O controle PTZ (pan, tilt e zoom) é aplicado somente para as câmeras PTZ e podem variar 

dependendo das funções e protocolos suportados por essas câmeras. Consulte as 

especificações da câmera PTZ para obter mais detalhes. 

Modo de controle PTZ 

Apenas NVRs híbridos suportam mudar o modo de controle PTZ. Por favor, complete as 

configurações antes de usar as câmeras PTZ. 

1.  Acesse Menu → câmera → PTZ 

2. Escolha o modo de controle e complete as configurações. Escolha entre coaxial ou porta 

serial de acordo com o método de conexão da câmera.  

 

Controle e gestão PTZ 

1. Clique no ícone  na barra de ferramentas da janela. A janela de controle PTZ irá aparecer. 

Veja em Botões de controle PTZ. 

 

Tabela 5–1 Botões da janela de controle PTZ 

Botão Descrição 

 

Controle de direção de rotação da câmera PTZ ou parar rotação. 

  

Ajuste de zoom, foco, e íris da câmera PTZ. 

Nota: Você pode também ajustar o zoom com o scroll do seu mouse. 

 

Controla a velocidade de rotação da câmera. 1 significa a mais 

devagar, e 9 a mais rápida. 

 

Clique para exibir a janela de Gestão PTZ. 

 

  

⚫ Ligar/ desligar a luz. 

⚫ Ligar/ desligar o limpador. 

⚫ Usar a posição 3D. 

⚫ Ligar/ desligar o aquecedor. 

⚫ Ligar/ desligar a função de remover neve. 

⚫ Ligar/ desligar as operações de atalho PTZ. 

Nota:  

⚫ Verificar as funções de posição 3D, aquecedor e remoção de 

neve são suportadas pela câmera antes de usar. 

⚫ Use a posição 3D para aplicar o zoom. Arrastar de cima para 

baixo aumenta o zoom e arrastar para o lado diminui o zoom. 

 

Botão de preset. 



 

 

Botão Descrição 

 

⚫ Ative um preset para a câmera PTZ ir para posição predefinida. 

⚫ Exclua o preset. 

Nota: Os ícones são exibidos apenas para os presets salvos. 

/ /

 

Patrulha predefinida, patrulha gravada e proteção automática.  

2. Clique   para parar a gravação. Todas as ações de patrulha 

foram gravadas. 

3. Para iniciar a gravação de patrulha, clique  e em  para 

parar. 

 

 

 

  

  Iniciar ou pausar. 

Menu OSD 

Menu OSD é usada para configurar as câmeras analógicas em NVRs híbridos. 

1. Na janela de visualização da câmera analógica, clique em    na barra de ferramentas 

da janela. 

2. Clique em Menu OSD. 

 

3. Clique  ou  para abrir a janela de configurações da câmera, e complete as 

configurações. 

4. Clique no botão de saída para salvar as configurações, e então clique em  para 

fechar a janela. 

Configurando e acionando um Preset 

Uma posição predefinida, é uma visualização salva para direcionar rapidamente a câmera 

PTZ para uma posição específica. A predefinição consiste nas seguintes configurações: 

posições de pan e tilt, zoom, foco e íris.  



 

 

1. Acesse a janela de Gestão PTZ. Para passos detalhados, veja  Controle e Gestão PTZ. 

 

 

2. Adicionando presets. 

a. Clique nos botões desejados para direcionar a câmera PTZ para posição desejada. 

b. Ajuste o zoom, foco e a íris, conforme necessário 

c. Selecione um número de preset que não esteja em uso, e então clique em   para 

editar. 

d. Repita os passos acima para adicionar todos os presets. 

 

3. Para acionar um preset, clique   para o número correspondente. A câmera irá rotacionar 

na posição predefinida.  

 

 
NOTA! 

Os presets também podem ser acionados por alarmes. 

Configurando uma patrulha por preset 

Defina a câmera PTZ para patrulhar por predefinições (vá de uma predefinição para outra na 

ordem especificada). Você precisa definir as predefinições primeiro e então selecionar alguns 

pontos de chave. Até quatro rotas de patrulha são permitidas para cada câmera PTZ, e cada 

rota de patrulha pode ter até oito presets (pontos de chave). Após configurar os presets, siga 

os passos para configurar uma patrulha por preset. 

1. Na janela Gestão PTZ, clique em . A janela, conforme imagem abaixo, será exibida. 

 

 

2.  Selecione um preset da lista suspensa, defina a duração (tempo que a câmera permanece 

na posição predefinida; unidade: segundos), e então defina a velocidade de rotação (1: mais 

lento, 9: mais rápido).  

3. Clique em OK para salvar as configurações. O preset é adicionado como um ponto de 

chave. 



 

 

4. Repita os passos acima para adicionar todos os presets, e ajuste a sequência deles clicando 

em  ou .  

5. Modifique ou exclua um preset clicando em  ou . Clicando em , irá 

deletar todos os pontos de chave adicionados.  

6. Após completar a configuração, clique em Aplicar para salvar as configurações. Dessa 

forma, os pontos de chave para a patrulha 1 estão completos. 

7. Clique em   na lista suspensa para iniciar o preset da patrulha definida. Para parar, aperte 

.    

 

NOTA! 

A faixa de duração é de 0 a 1800 segundos (padrão: 10seg). A faixa de velocidade de 

rotação é de 1 a 9 (padrão: 5). 

Configurando uma patrulha de gravação 

Esta função requer suporte da câmera. A lista suspensa e os botões a direita ficam ocultos se 

esta função não é suportada pela câmera. Atualmente, apenas uma rota de patrulha de 

gravação é permitida.  

Gravar uma patrulha, inclui a rota de patrulha, o tempo que a câmera fica em uma certa 

direção, velocidade de rotação, zoom e foco. 

1. Clique em  para iniciar a gravação. Dirija a câmera para as direções desejadas, ajuste o 

zoom, foco e íris conforme necessário durante o processo.  

2. Clique   para parar a gravação. Todas as ações de patrulha foram gravadas. 

3. Para iniciar a gravação de patrulha, clique  e em  para parar. 

 

 

 

 

Configurando a proteção automática 

Utilizando a guarda automática, a câmera PTZ irá operar automaticamente conforme foi 

configurada se nenhuma operação for executada por algum usuário em um certo período de 

tempo. 

Guarda automática evita situações onde a câmera é deixada para monitorar cenas 

incorretas por negligência do usuário.  



 

 

Esta função requer o suporte da câmera. A aba de proteção automática fica oculta se não 

for suportada. 

1. Clique em Proteção automática e então selecione habilitar. 

2. Selecione o modo desejado na lista suspensa e então complete as outras configurações 

adequadamente.  

3. Clique em Aplicar para salvar as configurações.  

 

 

  



 

 

6  Gravação e captura instantânea 

A gravação de vídeo tem diferentes níveis de prioridade, que de alta a baixo é: gravação por 

evento, manual e por agendamento. 

 

 

NOTA! 

Captura de instantâneo é suportado apenas por alguns modelos de dispositivos. 

 

Configurações de codificação 

Gravação 

Os parâmetros e opções exibidas podem variar de acordo com o modelo e versão da câmera. 

Algumas funções podem estar indisponíveis se a versão da câmera é muito baixa. Neste caso, 

você precisa atualizar a câmera primeiro. 

 

1. Acesse Menu → Câmera → Codificação. 

 

Selecione a câmera e então edite as configurações conforme necessário. Alguns parâmetros 

estão descritos na tabela abaixo. 

Tabela 6–1 Configurações de codificação 

Parâmetro Descrição 

 

 

Modo de armazenamento 

Cinco modos de armazenamento estão disponíveis: Transmissão 

principal, transmissão secundária, transmissão principal e secundária, 

transmissão principal e terciária, transmissão secundária e terciária.  

Nota: Apenas alguns modelos suportam os cinco modos. 

 

Modo de captura 

Combinações de resolução e taxa de frames. 

Nota: Este parâmetro é efetivo apenas quando a câmera está 

conectada ao NVR via protocolo privado. 

 

 

 

Tipo de transmissão 

⚫ Normal: Transmissão principal que é destinada para gravação por 

agendamento. 

⚫ Evento: Transmissão principal que é destinada para gravação 

acionada por eventos como entradas de alarme ou alarmes de 



 

 

Parâmetro Descrição 

detecção de movimento.  

⚫ Transmissão secundária: Resolução de vídeo baixa que é destinada 

para monitoramento em tempo real local ou remotamente. 

 

Compressão de vídeo 

Padrão de compressão de vídeo, por exemplo, H.264, H.265. 

As opções listadas dependem dos padrões suportados pela câmera. 

Resolução Resolução de imagem. 

Tipo de Bitrate 

 CBR: Taxa de bit constante é usado para manter uma taxa de bits 

específica variando a qualidade das transmissões de vídeo. CBR é 

preferível quando a largura de banda está disponível. A 

desvantagem é que a qualidade do vídeo irá variar e pode 

diminuir significativamente com o aumento do movimento na 

cena.  

  VBR: Quando usado a taxa de bit variável (VBR), a qualidade de 

vídeo é mantida o mais constante possível, ao custo de uma taxa 

de bits variável, e independentemente de haver ou não 

movimento na imagem. VBR é ideal quando a alta qualidade é 

requerida, especialmente quando há movimento na imagem. 

 

Bit Rate (Kbps) 

Número de bits transferidos por segundo. Selecione um valor ou 

personalizado e então defina um valor necessário. 

Faixa Faixa de bit rate. Atualmente o intervalo é fixo. 

Taxa de frame (fps) Número de frames por segundo. 

Qualidade de imagem Este parâmetro é efetivo apenas quando Tipo de bitrate está definido 

como VBR. 9 níveis são fornecidos. 

Intervalo de frame Número de frames entre dois frames adjacentes. 

Alcance de frame Alcance de frame. Atualmente o alcance é fixo. 

Suavização Use o controle para controlar o aumento repentino da taxa de bits. 

Transmissão de áudio Habilitar ou desabilitar a transmissão de áudio 

Codificação inteligente O modo avançado atinge taxas de compressão mais altas. 

 

1. (Opcional) Clique em copiar para aplicar algumas configurações atuais como taxa de bit 

e taxa de frame para as outras câmeras. 

2. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 

 

Captura Instantânea 

Defina a resolução, qualidade de imagem e intervalo de instantâneos que são tirados de 

acordo com a programação ou acionados por um evento. 

1. Acesse Menu → Câmera → Snapshot 

2. Selecione a câmera e defina os parâmetros conforme necessário. 

 



 

 

Parâmetro Descrição 

Tipo de instantâneo 

Os agendamentos das capturas instantâneas utilizam o modo normal 

de agendamento. Evento que liga o modo instantâneo é acionado 

por um evento como uma entrada de alarme e/ou um alarme de 

detecção de movimento. 

Nota: As configurações para captura instantânea acionada por 

evento, também se aplicam aos acionados manualmente. 

Resolução Resolução dos instantâneos 

Qualidade de imagem Alto, médio ou baixo estão disponíveis. 

Intervalo de instantâneo O intervalo de tempo entre dois instantâneos. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 

Desenhar ou editar um agendamento 

Faça um agendamento de gravação ou instantâneos por desenho (pressionando e 

arrastando) ou editando (usando o botão de edição). As operações para gravação de 

instantâneo são similares, então esta seção irá apenas descrever como fazer um 

agendamento de gravação. 

1. Acesse Menu→ Gravação → gravação. 

2. Selecione a câmera da lista. O agendamento está disponível por padrão. Se estiver 

desabilitado, selecione para habilitar.  

3. Defina Pré-gravação e Pós-gravação conforme necessário. 

(Aplicável para alguns modelos de NVR). Para salvar uma cópia redundante das gravações, 

selecione habilitar gravação redundante e configure o disco rígido redundante.  

 

 

4. Clique em um ícone colorido no campo direito abaixo do botão editar e então desenhe o 

cronograma a esquerda. Você pode também clicar em editar e definir os detalhes do 

cronograma. 

 

 

NOTA! 

Ao editar uma agenda, você pode desmarcar a caixa de seleção dia inteiro e configurar 

até oito períodos diferentes por dia. Para aplicar as configurações para outros dias, 

selecione e copie as configurações. 

 

5. Selecione Aplicar. 



 

 

6. (Opcional) Clique em copiar para aplicar a mesma configuração nas outras câmeras.  

Agendamento de gravações e captura instantânea 

Agendamento de gravação 

A gravação programada grava o vídeo de acordo com a programação definida e é diferente 

da gravação manual e da gravação acionada por alarme. A gravação programada está 

habilitada por padrão e pode ser editada quando necessária para gravar o vídeo apenas em 

períodos específicos. 

Garanta que o tipo de cronograma é normal. A gravação definida aparece em azul, que 

significa que a gravação foi programada. 

 

Agendamento de captura instantânea 

Configure a programação de instantâneos em Menu → Gravação → Snapshot. O cronograma 

de instantâneos é parecido com o de gravação. Garanta que o tipo de cronograma é normal. 

Gravação e captura instantânea por detecção de movimento 

Quando habilitado, o alarme de detecção de movimento ocorre se um objeto dentro da área 

de detecção move até certo ponto (veja em Detecção de movimento para mais detalhes). 

Alarmes de detecção de movimento podem acionar gravações e captura instantânea.  

Gravação por detecção de movimento 

1. Acesse Menu → Alarme → Movimento. 

2. Selecione a câmera na lista, e então selecione a caixa de verificação para habilitar a 

detecção de movimento. 

 

 
NOTA! 

⚫ Detecção de movimento está habilitado no NVR por padrão. A menos que 

modificada, a área de detecção cobre a tela inteira e a gravação é acionada 

apenas para a câmera atual. As configurações permanecem se você desabilitar 

detecção de movimento e depois habilitar. 

⚫ Um ícone de alarme aparece no canto superior direito quando um movimento é 

detectado.  

 

3. Na janela de visualização do lado esquerdo, clique e arraste seu mouse para a área 

específica de detecção de movimento (em vermelho). Utilize o controle deslizante para 

ajustar a sensibilidade de detecção.  

 



 

 

4. Configure a gravação por detecção de movimento: clique  depois em Acionar ações, 

vá na aba de gravação, selecione a câmera desejada, e então clique em OK. 

5. (Opcional) Configure um agendamento de armamento (horário que as ações serão 

acionadas): clique em  e depois Cronograma de armamento e então defina o período 

de tempo necessário. 

6. Defina um cronograma de gravação em Armazenamento → Gravação. Garanta que o 

agendamento é do tipo Movimento. O cronograma definido aparece em verde, o que 

significa gravação por detecção de movimento. A figura abaixo mostra um exemplo. 

 

Gravação por alarme 

1.  Acesse Alarme → Entrada/saída → Entrada de alarme. 

2. Defina a entrada de alarme: clique em   para a câmera desejada. Na janela exibida, 

selecione Habilitar, selecione N.A. (normalmente aberto) ou N.F. (normalmente fechado) no 

modo de acionamento, e então clique OK. 

 

 
NOTA! 

Para aplicar as mesmas características em outras câmeras, clique em Copiar e selecione 

as câmeras desejadas. 

1. Defina a gravação por alarme: clique em  abaixo de acionar ações. Na janela exibida, 

vá na aba gravação, selecione a câmera desejada e clique em OK. 

2. Defina o agendamento em Menu → Gravação → Gravação. Garanta que o agendamento 

é do tipo alarme. O cronograma definido aparece em vermelho, que significa gravação 

acionada por alarme. Conforme mostra a imagem abaixo. 

 



 

 

Gravação e captura instantânea manual 

Gravação manual 

Na janela de visualização, clique com o botão direito do mouse, selecione manual no menu 

de atalho. Vá na aba de gravação manual, selecione a câmera desejada e clique em iniciar. 

Para pausar a gravação manual, selecione a câmera e clique em pausar. 

 

 

Captura instantânea manual 

Captura Instantânea manual é similar a gravação por modo manual. Com o botão direito do 

mouse, selecione manual → gravação manual, escolha a câmera e clique em iniciar. Clique 

em pausar para parar. 

Gravação e captura instantânea em feriados 

Este modo permite que você especifique períodos de tempo como feriados para agendar a 

gravação e a captura instantânea. Primeiro, você especifica certas datas de feriado, e então 

configura o cronograma de gravação e de captura instantânea nesses dias. 

 Gravação em feriados 

1. Acesse Sistema → Data/Hora → Feriado. 

2. Clique no botão Add no canto inferior a direita. A janela “feriado” irá ser exibida. Complete 

as configurações incluindo o nome do feriado, data de início e de término. Por padrão, o 

feriado é habilitado quando adicionado e não se repete. 

 

a. Clique em OK. O feriado irá aparecer na lista. 

Em Menu → armazenamento → gravação, configure o agendamento de gravação. 

Garanta que o Feriado esteja selecionado na lista suspensa selecionar dia. No exemplo abaixo, 

a gravação por detecção de movimento está habilitada no feriado.  



 

 

 

Captura instantânea em feriados 

Captura Instantânea em feriados é similar a gravação em feriados. Primeiramente, você 

precisa definir os feriados em sistema → data/hora → feriados, e então configure o 

agendamento de captura instantânea em Menu → Gravação → Gravação.Garanta que o 

feriado selecionado esteja na lista suspensa. 

 

Outros tipos de gravação e instantâneos 

Outros tipos de acionamentos de gravação e instantâneos: 

• Evento: Incluindo os tipos abaixo e VCA. Qualquer um desses tipos acionará a 

gravação/ captura instantânea do evento. 

• Detecção de movimento e alarme acionado: Gravação ou captura instantânea é 

acionado apenas quando o alarme de detecção de movimento e uma entrada de 

alarme ocorrem simultaneamente.  

• Detecção de movimento ou alarme acionado: Gravação ou captura instantânea é 

acionado quando um alarme de detecção de movimento ou uma entrada de alarme 

ocorre. 

 

Quando você escolhe um tipo de evento para gravar ou capturar instantâneos, garanta que 

você tenha habilitado a função de alarme correspondente e configurado o alarme para 

acionar a gravação ou a captura instantânea. Os passos de configuração são similares.  

  



 

 

7  Reprodução 

Reprodução instantânea 

        A reprodução instantânea reproduz os vídeos gravados durante os últimos cinco minutos. 

Se nenhuma gravação é encontrada, significa que não tem nenhuma gravação durante este 

período.  

1. Clique na janela desejada, e então clique no ícone  na barra de ferramentas para iniciar 

a reprodução instantânea. 

2. Você pode arrastar o controle deslizante para controlar o progresso. Pausar e retomar 

conforme necessário. 

 

Reprodução na barra de ferramentas 

Tabela 7–1 Botões de reprodução da barra de ferramentas 

Botão Descrição 

 

Mostra o progresso da reprodução. 

Nota:  

• Uma pequena janela exibindo o vídeo 

selecionado, possibilita que você localize parte 

do vídeo que deseja assistir. 

⚫ A primeira barra de progresso indica o progresso 

da reprodução do vídeo que está sendo 

reproduzido na janela destacada. O segundo 

indica o progresso geral da reprodução para 

todas as câmeras selecionadas. 

 

Linha do tempo. 

 

Zoom na linha do tempo. 

Nota: Como alternativa, controle o zoom pelo scroll 

do mouse. 

/ / /  Reproduzir, pausar, parar e reverter. 

/  Rebobinar ou avançar 30 segundos. 

/  

Ir devagar ou rápido. 

Nota: Clique no ícone  para restaurar a 

velocidade de reprodução após clicar em , e 

vice e versa. 



 

 

Botão Descrição 

 

Encaminhar por quadro. 

/  Iniciar ou parar de cortar o vídeo. 

 

Tirar um instantâneo. As bordas da janela irão piscar 

em branco. 

 

Trancado. 

 

Gestão de arquivos (clipes, instantâneos, arquivos 

trancados) 

 

Aplica zoom na imagem. Para mais detalhes, veja 

em Zoom. 

 
Definir modo de montagem da câmera fisheye e 

modo display. 

/  

Habilitar/ desabilitar POS (disponível para alguns 

modelos de NVR). 

 

Quando habilitado, POS OSD aparece na tela, e 

alguns botões da barra de ferramenta são 

desativados. 

Esses botões só aparecem em dois modos de 

reprodução: reprodução pela câmera, pelos dados 

e reprodução por POS. 

 

Duração POS OSD (o tempo que POS OSD aparece 

na tela) varia com o modo de reprodução. Para 

reprodução por câmera e data, a duração é fixa de 

5 segundos. Para reprodução por POS, a duração é 

confiável. Especifique um tipo de imagem (por 

exemplo, normal ou em movimento) para pesquisar 

e reproduzir as imagens de uma ou mais câmeras 

durante um período de tempo específico. 

1. Na janela de reprodução, vá em 

Recuperação de vídeo, selecione Pesquisa de 

imagem na lista suspensa no canto superior 

esquerdo. 

2. Selecione o tipo em Tipo na lista suspensa no 

canto superior esquerdo.  

3. Selecione as câmeras desejadas, defina o 

período de tempo desejado, e então 

pesquise. 

4. Selecione o arquivo desejado para iniciar a 

reprodução. 

 para mais detalhes. 

/  Ligar/ desligar o áudio. 

 

Ajuste o volume do som da janela atual. 

 

Reprodução por câmera e data 

Utilize este método para pesquisar e reproduzir as gravações por câmera e por uma data 

específica. 



 

 

1. Clique na janela de visualização, com o botão direito, escolha reprodução para iniciar a 

reprodução. 

 

 
NOTA! 

Na janela de reprodução, você pode selecionar várias câmeras para sincronizar a 

reprodução. Clicando em Máx. câmera selecione o número máximo de câmeras 

permitidas, e clicando em Fechar tudo pausa todas as reproduções das câmeras. A 

performance varia de acordo com o modelo do NVR. 

2. Selecione a data desejada no calendário e então clique no ícone  para iniciar a 

reprodução. Com um clique duplo na data, irá iniciar a reprodução diretamente.  

 

 
NOTA! 

⚫ O calendário usa diferentes marcações para diferenciar os tipos de gravação. Se não 

há marcação, não tem gravação. A marcação azul significa gravação normal. A 

marcação vermelha significa gravação por evento. 

⚫ Na lista suspensa à direita do modo de reprodução: HD significa que o vídeo foi 

gravado em transmissão principal ou secundária; SD significa que o vídeo foi gravado 

em transmissão terciária. 

 

Reprodução no modo corredor 

Reproduz as gravações no modo corredor em várias janelas. 

1. Na janela de reprodução, selecione corredor acima da barra de progresso. 

2. Selecione as câmeras e clique duas vezes na data desejada para iniciar a reprodução. 

Reprodução por marcação 

Adicione marcações nomeadas com palavras-chave com o nome do evento ou local a uma 

gravação para localizar rapidamente a parte do vídeo que você precisa durante a 

reprodução.  

Adicionando uma marcação 

1. Clique com o botão direito do mouse e escolha Reprodução. 



 

 

2. Clique no ícone  na barra de ferramentas da janela, e então defina o nome da marcação. 

3. Para gerenciar as marcações adicionadas, clique no ícone  na barra de ferramentas da 

tela, e então renomeie ou exclua as marcações conforme necessário.  

Reprodução por marcação 

1. Na janela de reprodução, clique em Recuperação de vídeo, selecione Pesquisa de tag da 

lista suspensa no canto superior esquerdo. 

2. Selecione as câmeras, defina o período de tempo, e então clique em Pesquisar. Pesquise 

os resultados, se houver, serão exibidos com o nome das câmeras e das marcações.  

3. Clique no ícone  para reproduzir a marcação desejada. Você pode usar o Iniciar antes 

e Parar depois na lista suspensa para definir quando o vídeo inicia e termina. 

Reprodução por detecção de movimento 

Procure e reproduza gravações acionadas por detecção de movimento durante um período 

de tempo específico. 

 
NOTA! 

Garanta que a detecção por movimento está habilitada e se a gravação por alarme foi 

habilitada antes de usar esta função. Veja em Detecção de movimento. 

 

1. Na janela de reprodução, clique em Recuperação de vídeo, selecione Movimento na lista 

suspensa no canto superior esquerdo. 

2. Selecione a câmera desejada, defina o período de tempo, e então pesquise. 

3. Clique no ícone  para a gravação desejada iniciar a reprodução. 

Reprodução por perda de vídeo 

Pesquise e reproduza gravações acionadas por perda de vídeo durante um período de tempo 

especificado. 

 

 
NOTA! 

Garanta que o alarme de perda de vídeo esteja habilitado e a gravação por alarme 

esteja configurado antes de utilizar esta função.  

 

1. Na janela de reprodução, clique em Recuperação de vídeo, selecione Perda de vídeo na 

lista suspensa no canto superior esquerdo. 

2. Selecione a câmera desejada, defina o período de tempo, e então clique em Pesquisar. 

3. Clique no ícone  para a gravação desejada iniciar a reprodução.  



 

 

Reprodução por pesquisa inteligente 

Esta função fornece uma maneira eficiente de revisar gravações contendo resultados de 

pesquisa inteligentes como movimentos detectados. Em modo de reprodução inteligente, o 

sistema analisa os resultados da pesquisa inteligente. Se tais resultados forem detectados, a 

barra de progresso será destacada em verde, e o vídeo será reproduzido na velocidade 

normal, permitindo observar os detalhes; caso ao contrário, o vídeo reproduz na velocidade 

16x para economizar tempo. 

 

1. Na janela de reprodução, selecione Inteligente acima da barra de progresso.  

2.Clique no ícone  da câmera desejada para iniciar a reprodução inteligente. 

3. Clique no ícone . A janela de pesquisa inteligente irá aparecer. Por padrão, a tela cheia 

é a área de pesquisa inteligente.  

4. Para limpar tudo, clique em ; para restaurar a área de pesquisa na tela cheia, clique em 

. 

5. Defina as regras de pesquisa inteligente, incluindo, área de detecção e sensibilidade. 

6. Clique no ícone  para iniciar a pesquisa. Para sair, clique . 

  

Reprodução por arquivo externo 

Use esta função para reproduzir as gravações armazenadas em um dispositivo externo, por 

exemplo, um dispositivo USB. 

 

1. Na janela de reprodução, clique no ícone  na barra de ferramentas da tela. 

2. Vá em Atualizar e espere o NVR ler o dispositivo de armazenamento externo. 

3. Selecione o arquivo desejado para reproduzir e clique em  para iniciar a reprodução.  

Reprodução por imagem 

Especifique um tipo de imagem (por exemplo, normal ou em movimento) para pesquisar e 

reproduzir as imagens de uma ou mais câmeras durante um período de tempo específico. 

1. Na janela de reprodução, vá em Recuperação de vídeo, selecione Pesquisa de imagem na 

lista suspensa no canto superior esquerdo. 

2. Selecione o tipo em Tipo na lista suspensa no canto superior esquerdo.  

3. Selecione as câmeras desejadas, defina o período de tempo desejado, e então pesquise. 

4. Selecione o arquivo desejado para iniciar a reprodução. 



 

 

Reprodução por POS 

Utilize esta função para reproduzir as gravações da máquina POS. 

1. Na janela de reprodução, clique em Recuperação de vídeo, selecione Pesquisa POS na lista 

suspensa no canto superior esquerdo. 

2. Selecione a câmera desejada, defina o período de tempo, entre com a palavra chave e 

pesquise. 

 

 
NOTA! 

Palavras chave permitem caracteres especiais. & significa “e” e | significa “ou”. 

1. Clique no ícone  para exibir o conteúdo sobreposto. 

2. Clique no ícone  para iniciar a reprodução. 

Gestão de arquivo 

A gestão de arquivo permite que você gerencie os vídeos, marcações, instantâneos tirados 

durante a reprodução, e bloqueie ou desbloqueie os arquivos. 

1. Tire um instantâneo durante a reprodução. 

2. Na página de reprodução, reproduza a gravação até que a imagem desejada apareça. 

3. Clique no ícone  na janela de reprodução para tirar a captura instantânea. 

4. Clique no ícone  e vá na aba Reprodução de imagem para visualizer a captura 

instantânea. 

5. Selecione o arquivo de imagem desejado e clique em Backup para salvar ao dispositivo de 

armazenamento. 

 

 
NOTA! 

A resolução de imagem depende da resolução da saída da interface e o número de 

janelas exibidas quando a captura instantânea é tirada. 

 

Bloquear arquivos: 

 

Use esta função para bloquear o arquivo de reprodução, então, ele não será sobrescrito. Ao 

bloquear um arquivo de reprodução, impedirá que todos os arquivos armazenados na mesma 

partição do disco (254,4 MB de tamanho) sejam substituídos.  

1. Reproduza o arquivo de vídeo que deseja bloquear. 

2.  Clique no ícone  na janela de reprodução. 



 

 

3.  Vá no ícone  e depois acesse a aba Arquivo bloqueado para visualizar o arquivo 

bloqueado. Para desbloquear um arquivo, clique em , e então o ícone mudará para . 

Para realizar o backup, selecione o arquivo que deseja e clique em Backup. 

  



 

 

8  Backup 

Backup de gravação 

Backup, também conhecido com backup de gravação é o processo de consultar o vídeo 

armazenado em um disco rígido do NVR e, em seguida, salvar em um dispositivo de 

armazenamento USB ou em um disco DVD-R como um arquivo. O backup de gravação deve 

seguir as seguintes condições: 

⚫ Fazer backup usando um dispositivo de armazenamento USB: formate a partição no 

formato FAT32 ou NTFS; conecte o dispositivo de armazenamento corretamente ao NVR. 

⚫ Backup usando um disco: use um gravador de DVD GP65NB60. Certifique-se de que o 

disco DVD-R esteja vazio e que o gravador esteja conectado corretamente ao NVR. 

⚫ É necessária permissão. 

⚫ A gravação para backup é armazenada em um disco rígido do NVR. 

 

 
NOTA! 

⚫ Ao realizar o backup de alguma gravação em um dispositivo USB, o arquivo é salvo 

no formato .mp4. 

⚫ Ao fazer backup usando um disco, as gravações são salvas apenas como arquivos .TS. 

 

Backup normal  

1. Clique Menu → Backup → Gravação. Todas as câmeras são selecionadas por padrão. 

2. Defina as condições de pesquisa e clique em Pesquisar. Os resultados da pesquisa são 

exibidos. 

 

 
NOTA! 

Você pode bloquear/desbloquear e reproduzir arquivos de gravação nesta janela. 

 

3. Selecione a(s) gravação(ões) desejada(s) e clique em Backup. 

Selecione uma partição. 

4. Realizar o backup em um dispositivo USB 

• Escolha qual será o armazenamento USB a ser utilizado e em seguida clique em Backup. As 

gravações serão armazenadas nesse diretório especificado. 



 

 

 
NOTA! 

⚫ É possível criar uma nova pasta para a(s) gravação(ões) clicando em Nova pasta. 

⚫ Se o dispositivo de armazenamento conectado tiver uma capacidade superior a 2TB, 

clicar em Formatar irá formatar o dispositivo para o sistema de arquivos NTFS. Se a 

capacidade for 2TB ou menos, o dispositivo será formatado para FAT32 ou NTFS. 

Apenas alguns dispositivos podem formatar um dispositivo de armazenamento com 

capacidade superior a 2TB. 

⚫ Uma barra de progresso (por exemplo, Exporting X/Y) é exibida para indicar o 

progresso, onde X indica o número atual que está sendo copiado e Y indica o número 

total de gravações. Para cancelar a operação, clique em Cancelar. 

⚫ Um arquivo de backup é nomeado neste formato: hora de início da gravação do 

nome da câmera.extensão do arquivo. Por exemplo, Ch9-20150630183546.mp4. 

 

• Realizando o backup em um disco DVD-R. 

 

Configure o destino e clique em Backup. As gravações serão armazenadas nesse diretório. 

 

 
NOTA! 

⚫ Antes de começar a gravar, verifique se o vídeo para backup não foi compactado 

usando codificação inteligente. 

⚫ Clicar em Cancel antes da gravação terminar fará com que o disco fique inutilizável. 

⚫ Quando a gravação terminar, aguarde a ejeção da unidade. Não ejete a unidade 

manualmente. 

⚫ O NVR não suporta a reprodução de gravações salvas em um disco. 

 

Backup de um clipe de vídeo 

Uma gravação pode ser cortada e esse corte, também conhecido como clipe, pode ser 

armazenado em um dispositivo USB. 

1. Abra a janela de reprodução.  

2. Quando a reprodução começar, clique em . 

3. Clique em  e depois na aba Vídeo clipe para ver os cortes. 

4. Selecione o corte desejado e clique em Backup. 

5. Selecione o dispositivo USB de destino e clique em Backup. Os cortes selecionados serão 

salvos nesse diretório especificado. 

Backup de imagem 

O formato padrão das imagens do backup é JPG. 

1. Clique em Menu → Backup → Imagem. 

2. Defina as condições de pesquisa e clique em Pesquisar. Os resultados da pesquisa serão 

exibidos. 

 



 

 

 
NOTA! 

A resolução da imagem depende da resolução configurada na interface de saída e da 

quantidade de janelas abertas enquanto a captura de tela foi realizada. 

 

3. Selecione os arquivos desejados e clique em Backup. 

4. Selecione o dispositivo USB de destino e clique em Backup. Os cortes selecionados serão 

salvos nesse diretório especificado. 

  



 

 

9  Alarme 

Entrada e saída de alarme 

Entrada de alarme 

1. Clique em Alarme → Entrada/saída → Entrada de alarme. 

2. Clique no ícone  para a câmera desejada. Na janela Entrada de alarme, selecione 

Habilitar para habilitar a entrada de alarme. 

 

3. Selecione o modo de acionamento normalmente aberto ou normalmente fechado (N.A. e 

N.F. respectivamente) e clique em OK. 

4. Clique no ícone  na guia Acionar ações e defina as ações de acionamento do alarme.  

 

 

 

NOTA! 

⚫ O número de câmeras que podem ser conectadas pode variar de acordo com o 

modelo do seu dispositivo. 

⚫ As ações que podem ser acionadas podem variar de acordo com o tipo de alarme. 

 

5. Clique no ícone  na guia de Agenda e defina os horários em que as ações serão 

executadas. 

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ A programação padrão é 24/7. Você pode mudar isso conforme a sua necessidade 

e configurar até 8 períodos diferentes por dia. 

⚫ Para aplicar as mesmas configurações de alarme para outros dias, selecione os dias 

desejados e clique em Copiar para. 

⚫ Para aplicar as mesmas configurações para outras câmeras, clique em Copiar, 

selecione as câmeras, e clique em OK. 

 

Saída de alarme 

1. Clique em Alarme > Entrada/saída > Saída de alarme. 

2. Clique em   em Editar para a câmera desejada, e, em seguida, defina o status e a 

duração padrão. Após concluir as configurações, clique em OK. 

3.  Clique em  em Agenda e, em seguida, defina a hora em que as ações serão acionadas. 

 

 
NOTA! 

Para aplicar as mesmas configurações para outras câmeras, clique em Copiar, selecione 

as câmeras, e clique em OK. 

 

Detecção de movimento 

Quando habilitado, o alarme de detecção de movimento ocorre assim que um objeto se 

move dentro de uma área específica. O ícone de alarme aparece no canto superior direito. 

Esse recurso vem habilitado por padrão no dispositivo. A menos que seja modificado, a área 

de detecção preenche a tela inteira e a gravação é acionada apenas na câmera atual. As 

configurações se matém caso você desabilite e habilite o recurso. 

1. Clique Menu → Alarme → Movimento. 

2. Selecione a câmera desejada e, em seguida, selecione Habilitar para ativar a detecção de 

movimento. 

3. Use o mouse para desenhar uma área de detecção e arraste o controle deslizante para 

definir a sensibilidade da detecção, o tamanho do objeto alvo e a duração. Quanto maior a 

sensibilidade, maior a probabilidade de um objeto em movimento ser detectado. 

 

4. Clique no ícone  ao lado de acionar ações e defina as ações de acionamento.  

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ O número de câmeras que podem ser conectadas pode variar de acordo com o 

modelo do NVR. 

⚫ As ações que podem ser acionadas podem variar de acordo com o tipo de alarme. 

 

5. Opcional: Clique no ícone  ao lado de Agenda e configure o horário em que as ações 

serão acionadas. 

 

 
NOTA! 

⚫ A programação padrão é 24/7. Você pode mudar isso conforme a sua necessidade 

e configurar até 8 períodos diferentes por dia. 

⚫ Para aplicar as mesmas configurações de armamento para outros dias, selecione os 

dias desejados e clique em Copiar para. 

 

6. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

7. Opcional: Clique em Copiar para aplicar as modificações em outras câmeras. 

Detecção de adulteração 

Um alarme de detecção de adulteração ocorre quando a lente da câmera é coberta. 

1. Clique em Menu → Alarme → Sabotagem. 

2. Selecione a câmera desejada e clique em habilitar para habilitar esse recurso. 

 

3. Clique no ícone  ao lado de Ações e defina as ações de acionamento.  

4. Opcional: Clique no ícone  ao lado de Agenda e configure o horário em que as ações 

serão acionadas. 

5. Opcional: Clique em Copiar para aplicar as modificações em outras câmeras. 

Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Detecção de corpo humano 

O alarme de detecção de corpo humano ocorre quando a presença de uma pessoa é 

detectada em uma área específica. 

1. Clique em Menu → Alarme → Detecção do corpo humano. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Habilite a detecção de pessoas selecionando o check-box. 

3. Clique no ícone  e desenhe a área de detecção. 

 

 

NOTA! 

Apenas uma área de detecção é permitida por câmera. 

 

4. Defina a sensibilidade de detecção.  

5. Clique no ícone  ao lado de acionar ações e defina as ações de acionamento. 

6. Opcional: Clique no ícone  ao lado de Agenda e configure o horário em que as ações 

serão acionadas. 

7. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Falha de vídeo 

O alarme de perda de video quando o NVR perde o sinal do vídeo da câmera. Esse alarme 

vem habilitado por padrão. 

1. Clique em Alarme → Falha de vídeo. Para desabilitar o alarme, clique no ícone , que 

mudará para . 

2. Clique no ícone  ao lado de ações e defina as ações de acionamento.  

 

 
NOTA! 

O alarme de perda de vídeo não pode acionar ações de gravação, presets, visualização 

ao vivo e capturas para a câmera atual. 

 

3. Clique no ícone  ao lado de Agendamento e configure o horário em que as ações serão 

acionadas.  

4. Opcional: Clique em Copiar para aplicar as modificações em outras câmeras. 



 

 

Alerta 

O NVR irá reportar um alerta quando algum erro ou possível erro vier a ocorrer no sistema. 

Abaixo há alguns exemplos: 

⚫ Armazenamento quase esgotado: Apenas 10% ou menos na memória do disco está 

disponível. 

⚫ Armazenamento cheio: Não há espaço no disco. 

⚫ Disco offline: O disco não está devidamente conectado ou está danificado. 

⚫ Disco anormal: O disco foi detectado, mas apresenta problemas. Não é possível acessá-

lo. 

⚫ Problemas no acesso: Uma tentativa de login falhou. Possivelmente o usuário ou a senha 

estão incorretos. 

⚫ Sem conexão de rede: O sinal de rede foi perdido e o aparelho está disconectado. 

⚫ Conflito de IP: Dispositivos na mesma rede possuem o mesmo endereço IP. 

⚫ Gravação/captura anormal: O recurso de armazenamento não pode ser encontrado, por 

exemplo, quando todos os discos rígidos são removidos ou quando não há disco no grupo 

de discos 1. 

Execute as seguintes etapas para configurar um alerta: 

1. Clique em Menu → Alarme → Alerta 

 

2. Selecione um tipo de alerta, selecione as ações desejadas e, em seguida, selecione a(s) 

câmera(s) para a qual deseja ativar a saída de alarme. 

Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

 

Detecção de áudio 

Um alarme de detecção de áudio ocorre quando uma câmera detecta uma mudança 

repentina no volume do som. 

1. Clique em Menu → Alarme → Detecção de áudio. 

2. Selecione a câmera e, em seguida, selecione Ativar para ativar a detecção de áudio. 

 



 

 

3. Clique no ícone  ao lado de acionar ações e defina as ações de acionamento.  

4. Opcional: Clique no ícone  ao lado de Agenda e configure o horário em que as ações 

serão acionadas. 

5. Selecione um tipo de detecção e ajuste os parâmetros necessários. 

 

Tipo de detecção Descrição 

Aumento repentino Um alarme ocorre quando o aumento do volume excede o valor definido. 

Diminuição repentina Um alarme ocorre quando a diminuição do volume excede o valor definido. 

Mudança repentina 
Um alarme ocorre quando o aumento ou a diminuição do volume excede o valor 

definido. 

Limiar Um alarme ocorre o volume excede o valor definido. 

4. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Campainha 

A campainha pode ser acionada por alarmes para alertar o usuário. Siga as etapas para 

definir por quanto tempo a campainha soará após ser acionada. 

1. Clique Alarme → Campainha. 

 

2. Defina a duração conforme necessário. O intervalo é de 1 a 600 segundos. 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Chamada de campainha 

Esse alarme vem habilitado por padrão quando uma campainha residencial é conectada. 

Para desabilitar esse recurso ou alterar as configurações, clique em Alarme → Chamada de 

campainha. 

 

Ações acionadas por alarme 

Os alarmes podem acionar, por exemplo, campainhas, gravação e visualização ao vivo. Essas 

ações podem variar de acordo com o modelo do dispositivo. 

 

1. Acionamento de campainha 

O NVR emite um som quando o alarme dispara. 

2. Envio de email 



 

 

O NVR envia um email de alerta para o endereço de email específico assim que o alarme 

dispara. 

3. Janela pop-up 

Uma janela de alerta aparece na tela quando o alarme dispara. 

4. Gravação 

O NVR inicia uma gravação de uma câmera específica quando o alarme dispara. 

5. Captura 

O NVR realiza uma captura de tela quando o alarme dispara. 

6. Preset 

Câmeras PTZ rotacionam até uma posição predefinida quando o alarme é disparado. 

7. Visualização 

O NVR inicia uma visualização ao vivo e em tela cheia quando o alarme é disparado. 

8. Saída de alarme 

O NVR aciona a saída de alarme para um outro dispositivo quando o alarme é disparado. 

Alarme Manual 

Saída de alarme manual 

Siga as etapas para acionar ou limpar uma saída de alarme manualmente. 

1. Clique com o botão direito e selecione Menu → Manual → Manual Alarme. 

2. Para acionar uma saída de alarme manualmente, selecione o canal desejado e clique em 

Acionar. Para limpar uma saída de alarme manualmente, selecione o canal desejado e clique 

em Limpar. 

Campainha Manual 

Siga as etapas para parar a campainha manualmente. 

1. Clique com o botão direito e selecione Menu → Manual → Campainha. 

2. Selecione a campainha (no status Iniciado) e clique em Pausar. 

  



 

 

10  VCA 

Configuração VCA 

VCA (Video Content Analysis - Análise de conteúdo de vídeo) inclui reconhecimento facial, 

proteção de área e detecção de exceções.  

1. Clique em VCA > Config. VCA. 

2.  Selecione Análise do lado da câmera ou Análise do lado do NVR. 

⚫ Análise do lado da câmera: A análise é feita pela câmera. 

⚫ Análise do lado do NVR: A análise é feita pelo NVR. 

 

 
NOTA: 

⚫ Caso alguma função esteja esmaecida, isso significa que a função não é compatível 

com a câmera ou NVR 

⚫ NVR Side Analysis depende da capacidade do dispositivo. Clique Config. VCA → Uso 

de inteligência para ver os detalhes. 

 

3. Clique em   para entrar na página de configuração dessa função. 

Reconhecimento facial 

Apenas alguns modelos suportam essa função. Para usá-la, ela precisa ser habilitada 

manualmente e as configurações na Lista de gerenciamento e comparação facial. 

1. Habilite a função de reconhecimento facial. 

2. Adicione um lista facial. 

a. Clique em Menu → VCA → Gerenciamento de lista → Lista de rosto. 

 

Consulte para obter etapas detalhadas. 

 

3. Clique em  para adicionar uma lista facial. Você também poderá utilizar a lista padrão. 



 

 

 

4. Importe as fotos dos rostos que deseja implementar na função de reconhecimento. Você 

pode optar por adicionar o próprio arquivo de foto ou importar um arquivo contendo todos 

os dados dos rostos. 

5. Exporte um arquivo contendo os dados faciais 

6. Clique em Exportar Modelo para exporter um arquivo CSV para o armazenamento interno do 

dispositivo. 

 

 
NOTA! 

É necessário um dispositivo de armazenamento USB para exportar o modelo na interface 

local. Exporte o modelo na interface da Web (Inteligente → Gerenciamento de lista) se 

você não tiver um dispositivo de armazenamento USB. 

 

7. Complete o seu arquivo de dados de rosto consultando o Guia de importação de modelos 

de rosto. 

8. Selecione a lista de faces de destino, clique em Importar e selecione o arquivo CSV que você 

editou. 

⚫ Adicionando um único arquivo facial 

Clique em Add, e então selecione a imagem e insira os dados solicitados na janela “Add 

informações de rosto”. 

 

9. Configure a tarefa de monitoramento para o reconhecimento facial.  

a. Clique em Add tarefa de monitoramento, e configure a rotina de monitoramento, 

reconhecimento facial e ações de gatilho baseados nas suas necessidades. 

b. Configurando tarefa de monitoramento e rotinas 



 

 

 

c. Configurando as ações de gatilho.  

 

d. Clique em OK para finalizar. 

 

10. Ver os resultados da comparação facial. 

⚫ Na janela de visualização, clique em  na barra de ferramentas. 

⚫ Clique em Modo de visualização → Inteligente, em seguida, os resultados do 

reconhecimento de rosto serão exibidos no lado direito. 

 
NOTA! 

⚫ No modo Inteligente, clique em    no canto superior direito para configurar as 

informações que serão exibidas. 

⚫ Clique em Modo de visualização → Normal para sair do modo inteligente. 

 

Detecção facial 

A detecção facial é utilizada para detectar e capturar rostos humanos em uma determinada 

área de vigilância. 



 

 

 

1. Selecione a área de detecção. Você pode selecionar a tela cheia ou uma área específica 

para realizar a detecção. Caso você selecione Área específica, clique em Desenhar área e 

desenhe a área de detecção com o seu mouse. 

2. Selecione a sensibilidade de detecção facial. Quanto maior for esse valor, maior a 

probabilidade de um rosto ser detectado. 

 

 

NOTA! 

Quanto mais baixa a sensibilidade, menos provável que um rosto lateral ou rosto 

desfocado seja detectado. Ajuste a sensibilidade de detecção conforme necessário para 

obter os efeitos ideais. 

 

3. Configure as ações de gatilho. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as 

ações de gatilho.  

4. Clique em  e em seguida em ações e configure a rotina em que as ações de acionamento 

entrarão em vigor. 

5. Opcional: Clique em  e em seguida em Avançado, e complete as configurações.  

 

⚫ Distância pupilar mínima: é a menor resolução entre duas pupilas. O rosto com a distância 

pupilar menor do que o valor configurado não será capturado. 

⚫ Número de capturas: É o número total de capturas tiradas do rosto durante o período de 

detecção. São permitidas até 30 capturas. 

⚫ Seleção facial: Habilite essa opção, escolha qual será o modo de seleção e complete as 

configurações 



 

 

➢ Efeito de prioridade: Enquanto o rosto estiver sendo detectado na área de vigilância, 

selecione e realize o upload das capturas com a melhor qualidade. Você pode 

configurar o número de capturas. 

➢ Velocidade de prioridade: Faça upload das melhores capturas de rosto dentro do 

período de tempo a partir do momento em que o rosto entra na área de vigilância até 

quando o tempo definido termina. 

➢ Prioridade periódica: a partir do momento em que o rosto entra na área de vigilância, 

selecione e carregue um instantâneo em cada período de tempo definido.  

Detecção de intrusos 

A detecção de intrusos é utilizada para detectar objetos ou pessoas que entram em áreas 

específicas e a partir disso, acionar algum alarme ou alguma outra ação desejada. 

 

Desenhe a área de detecção na tela e configure os parâmetros de sensibilidade, limite e 

porcentagem. É possível configurar até 4 áreas.  O limite significa o período mínimo de tempo 

que um objeto pode permanecer na(s) área(s) de detecção. A porcentagem significa a 

proporção do tamanho do objeto alvo com o tamanho da área de detecção. Um alarme 

ocorre quando o limite ou a porcentagem é excedido. 

1. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho.  

2. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações 

de acionamento entrarão em vigor. 

Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

Detecção de cruzamento do limite 

A detecção de cruzamento do limite é utilizada para detectar quando um objeto ou pessoas 

cruzam ou ultrapassam um limite virtualmente estabelecido e assim, aciona algum alarme ou 

outra ação desejada. 



 

 

 

1. Desenha as linhas de detecção. Até quatro linhas são permitidas. Configure os parâmetros 

incluindo direção e sensibilidade. 

2. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho. 

3. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações 

de acionamento entrarão em vigor. 

Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

Contador de pessoas 

O Contador de pessoas é utilizado para contar o número de pessoas que entram ou saem 

de uma área específica. Apenas alguns modelos de NVR possuem essa função. 

 

1. Selecione a opção habilitar demarcação de ombros. Desenhe uma linha virtual na tela para 

definir a largura mínima de detecção. Pessoas mais estreitas do que a largura definida serão 

ignoradas. 

2. Clique no botão Desenhar e em seguida desenhe as regras à esquerda. Defina a direção 

de entrada e a sensibilidade conforme necessário. 

3. Ao selecionar Habilitar limpar por agendamento, você pode fazer com que a contagem de 

pessoas OSD seja reiniciada em um horário especificado todos os dias. Você também pode 

clicar em Limpar resultado da contagem para limpar o OSD imediatamente. 4. Reiniciar o OSD 

da contagem de pessoas altera apenas o OSD. As estatísticas do relatório não serão alteradas. 

5. Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

Detecção de desfoque 

Utilize esse recurso para verificar quando a câmera focará automaticamente. 

 



 

 

1. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho. 

2. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações 

de acionamento entrarão em vigor. 

3. Configure o fator de sensibilidade e em seguida, clique em Aplicar para salvar as alterações. 

Detecção de mudança de cena 

Esse recurso é utilizado para saber quando uma área de vigilância sofreu modificações 

causadas por fatores externos, como por exemplo, mudança na rotação da câmera. 

 

1. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho. 

2. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações 

de acionamento entrarão em vigor. 

3. Configure o fator de sensibilidade e em seguida, clique em Aplicar para salvar as alterações. 

Rastreamento automático 

O rastreamento automático detecta objetos em movimento na cena e “trava” no primeiro 

objeto detectado. 

 

1. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho. 

2. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações 

de acionamento entrarão em vigor. 

3. Selecione o modo de rastreamento (atualmente, apenas o modo Panorâmico está 

disponível). Defina o tempo limite de rastreamento e a taxa de zoom. 

 

 



 

 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

 

Objeto deixado pra trás 

Detecta o objeto deixado pra trás em uma área específica e com isso, aciona algum alarme 

ou realiza alguma ação específica. 

 

1. Clique em  para desenhar as áreas de detecção. 

 
NOTA! 

Ao desenhar a área de detecção, você pode usar até 6 pontos para especificar a área. 

São permitidas até 4 áreas de detecção. 

 

2. Configure a sensibilidade e limite de tempo: 

⚫ Sensibilidade: Quanto maior a sensibilidade, maior a probabilidade de um objeto deixado 

para trás ser detectado. 

⚫ Limite de tempo: Um alarme será disparado quando o tempo que um objeto for deixado 

para trás em uma área de detecção exceder este valor. 

3. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho.  

4. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações 

de acionamento entrarão em vigor. 

5. Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

 
NOTA! 

⚫ Tempo de rastramento significa o período máximo de tempo que a câmera rastreia 

um objeto automaticamente. O intervalo é de 1 a 300 segundos e o padrão é 30 

segundos. Quando o tempo limite de rastreamento termina, a câmera para de 

rastrear e restaura a cena original e o status. 

⚫ Zoom significa taxa de zoom e inclui Auto (padrão) e Zoom atual. Auto significa que a 

câmera ajusta automaticamente a taxa de zoom de acordo com a distância de 

rastreamento e, portanto, captura mais detalhes no objeto de rastreamento; O Zoom 

atual significa que a câmera mantém a taxa de zoom original durante o rastreamento 

e, portanto, atende a toda a cena. 



 

 

Objeto removido 

Detecta objetos removidos de áreas específicas e aciona algum alarme ou realiza alguma 

ação específica. 

 

1. Clique em  para desenhar as áreas de detecção. 

 
NOTA! 

Ao desenhar a área de detecção, você pode usar até 6 pontos para especificar a área. 

São permitidas até 4 áreas de detecção. 

 

2. Configure a sensibilidade e limite de tempo: 

⚫ Sensibilidade: Quanto maior a sensibilidade, maior a probabilidade de ausência de um 

objeto ser detectado. 

⚫ Limite de tempo: Um alarme será disparado quando o tempo que um objeto estiver 

ausente em uma área de detecção exceder este valor. 

3. Clique em  e em seguida em Acionar ações e configure as ações de gatilho.  

4. Opcional: Clique em  e em seguida em Agenda e configure a rotina em que as ações de 

acionamento entrarão em vigor. 

5. Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

Configuração do analisador 

Analisador é uma unidade de hardware usada para funções inteligentes do NVR. Você pode 

visualizar o uso da capacidade do analisador e alterar seu uso. Um analisador só pode ser 

usado para uma função inteligente de cada vez.  

Clique em VCA → Config. do analizador, e veja a capacidade de uso do analisador. A 

capacidade do analisador inclui a capacidade de streams de vídeo e imagem. Se a função 

VCA estiver configurada para NVR Side função. Caso a opção Análise do lado da câmera 

seja selecionada, a capacidade para streams de imagem será utilizada.  

Por exemplo, a página a seguir indica que: 

⚫ O dispositivo possui apenas um analisador. 

⚫ O analisador é utilizado apenas para detecção e reconhecimento facial. 



 

 

⚫ A função inteligente Análise do lado do NVR de um canal for habilitada e o analisador 

oferecer suporte a mais de 1 canal de análise do lado do NVR ou 4 canais a mais da 

função Análise do lado da câmera. 

 

Pesquisa VCA  

Essa pesquisa é realizada para encontrar dados de cada função VCA específica. Apenas 

alguns modelos de NVR possuem essa função. O resultado da pesquisa, cenário de aplicação 

e configurações podem variar dependendo da função VCA.   

Pesquisa por captura facial 

Utilize esse recurso para pesquisar um rosto em meio às capturas realizadas. 

1. Clique em VCA > Pesquisa VCA > Captura de rosto. 

2. Selecione as câmeras, configure o perído e clique em Pesquisar. 

3. Visualize os resultados da pesquisa em um gráfico ou tabela. Faça backup dos resultados 

da pesquisa (incluindo imagens e gravações) conforme necessário. Para ver os vídeos 

gravados quando o rosto foi detectado (cerca de 10 segundos antes e depois), clique no 

botão Play.  

Pesquisa por comparação facial 

Use a pesquisa de comparação de rosto para pesquisar resultados de comparação de rosto. 

1. Clique em VCA > Pesquisar VCA > Comparação de rostos. 

2. Defina as condições de pesquisa e clique em Pesquisar. Os resultados da pesquisa são 

exibidos. 

Pesquisa por veículo 

Pesquise capturas de veículos com base em eventos de controle de veículos. 

1. Clique em Menu → VCA → Pesquisar VCA → Veículo. 

 

2. Selecione a câmera, defina o intervalo de tempo, número da placa, cor do veículo e 

número da placa. 



 

 

3. Clique em Pesquisar. 

Pesquisa por comportamento  

 

Use a pesquisa de comportamento para pesquisar gravações acionadas por 

comportamentos detectados. 

1. Clique em VCA → Pesquisa VCA → Comportamento. 

2. Selecione a(s) câmera(s), defina um período de pesquisa, selecione um tipo de pesquisa e 

clique em Pesquisar. Os resultados da pesquisa são exibidos. 

3. Visualize os resultados da pesquisa em um gráfico ou tabela. Faça backup dos resultados 

da pesquisa conforme necessário.  

Contador de pessoas 

Utilize esse recurso para ver quantas pessoas entraram ou saíram de uma área específica 

durante um período (dia, semana ou mês). 

1. Clique em VCA > Pesquisar VCA > Contagem. 

2. Selecione a câmera, tipo de contagem (entrada ou saída), tipo de reporte (diário, semanal, 

mensal ou anual), selecione o período e clique em Contagem. Os resultados serão exibidos.  

Você pode escolher entre visualização em gráfico ou em tabela. Quando você clica em uma 

barra, as estatísticas da câmera selecionada serão mostradas. 

3. Opcional: Para salvar as estatísticas de contagem em um aramazenamento USB, você deve 

conectar o USB primeiramente e em seguida, clicar em Backup. 

Mapa de calor 

O mapa de calor é usado para monitorar o fluxo de passageiros em uma área especificada 

e para exibir os dados na forma de uma imagem usando espectros de cores quentes a frias. 

Quanto mais quente for a cor, maior será a densidade do fluxo de passageiros. 

1. Clique em VCA > Pesquisar VCA > Mapa de calor. 

2. Selecione a câmera e tipo de reporte e clique em Countagem. 

3. Clique em Backup para exportar as estatísticas de contagem para um dispositivo de 

armazenamento externo. 

 

11  Configurações de rede 

As configurações de rede são necessárias caso seu NVR opera em rede. 

 

 
NOTA! 

O enederço IP padrão é 192.168.1.30 para NIC 1 e 192.168.2.30 para NIC 2. 

 

 

NOTA! 

Clique duas vezes para ampliar a captura instantânea. 



 

 

Configurações básicas  

 TCP/IP 

1. Clique em Menu → Rede. 

2. Configure os parâmetros de rede necessários. O DHCP vem habilitado por padrão. 

Você pode escolher um modo de trabalho se o seu NVR tiver duas NICs: 

⚫ Modo multi-endereço: as duas NICs funcionam independentemente e podem ser 

configuradas separadamente. Qualquer NIC pode ser escolhida como rota padrão e 

os dados serão encaminhados por meio desta NIC quando o NVR se conectar à 

extranet. 

⚫ Modo de equilíbrio de carga: as duas NICs são vinculadas ao mesmo endereço IP e 

trabalham juntas para compartilhar o tráfego de rede. 

⚫ Modo de tolerância a falhas de rede: As duas NICs estão vinculadas ao mesmo 

endereço IP. Nos casos em que uma NIC falha, a outra assume o serviço sem 

problemas da falha para garantir a conectividade da rede. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 

 

 
NOTA! 

⚫ Para um NVR com vários NICs, você pode configurar os NICs e escolher uma rota 

padrão (atualmente NIC1). 

⚫ Se o seu NVR tiver uma porta PoE ou uma porta de comutação, você pode configurar 

um endereço IPv4 de NIC interno. 

 



 

 

 
ATENÇÃO! 

⚫ Se você alternar o modo de trabalho, a proteção 802.1x ativada e ARP serão 

desativadas automaticamente. 

⚫ O MTU válido varia de 576 a 1500 (1280-1500 para IPv6). Para usar IPv6, certifique-se 

de que o NVR e o PC possam se conectar usando endereços IPv6. Para ver vídeos ao 

vivo ou gravados, certifique-se de que os endereços IPv4 também sejam conectáveis. 

 

P2P 

O NVR permite o acesso a partir do site da nuvem ou do aplicativo de vigilância móvel. Você 

precisa se inscrever com uma conta na nuvem em www.star4live.com primeiro. 

1. Clique em Menu → Rede → Básico → EZCloud. 

2. P2P vem habilitado por padrão. 

3. Para adicionar o NVR à nuvem no site: Acesse sua conta em www.star4live.com e então 

adicione o NVR inserindo o código de registro e o nome do dispositivo. 

4. Para adicionar o NVR à nuvem usando o aplicativo: Escaneie o código QR com o aplicativo. 

Você precisa fazer o download e instalar o aplicativo no seu celular primeiro. Entre em contato 

com seu fornecedor para obter detalhes. 

 

 

 
NOTA! 

⚫ Você pode acessar o NVR através da nuvem se o status do dispositivo estiver como 

online. O nome de usuário é o nome da sua conta na nuvem e o nome do dispositivo 

é o nome que você inseriu no site da nuvem. 

⚫ Se o dispositivo estiver offline, as possíveis causas serão exibidas para sua referência. 

⚫ Para deletar um dispositivo da nuvem, clique em Excluir. 

 

5. Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

DDNS 

Se o seu NVR estiver conectado à Internet por meio de PPPoE, o endereço IP da rede muda 

toda vez que ele se conecta ao servidor ISP sem o seu conhecimento. Isso é inconveniente 

quando você acessa remotamente seu NVR com um endereço IP. Para evitar esse problema, 

você pode se registrar em um servidor DDNS para obter um nome de domínio para seu NVR e, 

em seguida, acessar seu NVR visitando o nome de domínio em vez de um endereço IP (http: 

// endereço do servidor DDNS / nome de domínio do NVR) usando um navegador da web. 

1. Clique em Menu → Sistema → Rede → DDNS. 

2. Habilite o DDNS, selecione o tipo de DDNS e configure os outros parâmetros. 

http://www.star4live.com/
http://www.star4live.com/


 

 

⚫ Se o tipo de DDNS for DynDNS ou No-IP, insira o nome de domínio, nome de usuário e senha. 

O nome de domínio é aquele que você registrou no site de registro de nome de domínio 

(por exemplo, DynDNS). O nome de usuário e a senha são os da conta que você registrou 

no site de registro de nome de domínio (por exemplo, DynDNS). 

⚫ Se o tipo de DDNS for MyDDNS, insira um nome de domínio válido para o seu NVR e clique 

em Testar para ver se o nome de domínio está disponível. 

3. Clique em Aplicar para salvar as alterações. 

E-mail 

Depois que o e-mail for habilitado como uma ação acionada (nas janelas acionar ações) e 

configurado corretamente, o NVR enviará uma notificação por e-mail para os endereços de 

e-mail especificados se ocorrer um alarme dentro do(s) período(s) de tempo definido na 

programação de armamento. O e-mail contém informações básicas de alarme, como tipo 

de alarme, hora do alarme, ID da câmera e nome da câmera, etc. 

Antes de usar esta função, certifique-se de que o NVR tenha uma conexão funcional com um 

servidor SMTP com o qual você tem uma conta de e-mail válida. Dependendo dos 

destinatários pretendidos, pode ser necessária uma conexão com a Internet. 

Apenas alguns modelos NVR suportam esta função. 

 

1. Clique em Menu → Rede → Básico → E-mail. 

2. Configure os parâmetros. Se a autenticação de servidor for solicitada, é necessário entrar 

com o usuário e senha. Clique em Testar para enviar um e-mail. Digite um endereço de servidor 

SMTP válido e número da porta e selecione Habilitar TLS/SSL, se necessário. 

 

 

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ Por padrão, um cronograma de armamento de 24/7 está habilitado. O NVR envia 

uma notificação por e-mail apenas no período de armamento. 

⚫ Selecione Anexar imagem se quiser que as capturas sejam enviadas por e-mail. 

Certifique-se de que o e-mail e a captura foram ativados na janela acionar ações.   

⚫ Apenas certos modelos NVR suportam o anexo da imagem. Você pode clicar em 

Testar para verificar se o e-mail pode ser enviado com sucesso. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 



 

 

Configurações de plataforma 

SNMP 

Use SNMP para conectar a uma plataforma e obter o horário do sistema. 

1. Acesse Menu → Rede → Plataforma. Selecione Habilitar SNMP. 

 

2. Selecione o tipo de SNMP. 

⚫ Snmp V2 

Selecione Ler nome da comunidade e escrever nome da comunidade, que é utilizado pela 

Plataforma para ler os dados no NVR. 

⚫ Snmp V3 

Configure a senha de autenticação (para a plataforma acessar o NVR) e a senha de 

criptografia (para a criptografia dos dados enviados do NVR para a plataforma). 

3. Clique em Aplicar. 

Serviço de Alarme  

Utilize essa função para enviar sinais de alarme para um dispostivio externo de alarme (por 

exemplo, um painel de controle) onde ocorre um alarme ou alerta do NVR. 

1. Clique em Rede > Plataforma > Serviço de alarme. 

 

2. Selecione Habilitar serviço de alarme, e insira o endereço IP do servidor e a porta SIP. 

 
NOTA! 

O NVR envia sinais de alarme quando um alarme/alerta ocorre. O usuário precisa 

implementar separadamente o reporte de envio e recebimento de sinal para o dispositivo 

externo. 

 

Configurações locais do banco de dados de Video&Imagem 

1. Clique em Menu → Rede → Plataforma → Configurações locais do banco de dados de 

Vídeo&Imagem. 



 

 

 

2. Utilize os valores padrão para a porta e o ID do banco de dados. Clique em  para 

configurar o ID da câmera. 

 

3. Clique em OK. 

4. Faça o Login na interface web da câmera e realize o restante das configurações em 

Configurar → Config. de gestão → Servidor de fotos. As configurações podem variar 

dependendo do tipo de comunicação de plataforma que você escolher. Algumas 

configurações são descritas a seguir. 

⚫ Servidor TMS: endereço IP do NVR 

⚫ Porta do servidor TMS: Porta do banco de dados configurada no NVR. 

⚫ Tipo de comunicação da plataforma: Escolha o tipo correto. 

⚫ LPR ID: ID do banco de dados configurado no NVR. 

⚫ ID do dispositivo: ID da câmera configurada no NVR. 

⚫ Código de acesso à plataforma: use a configuração padrão. 

⚫ Nome de usuário: Use a configuração padrão. 

5. Clique em Salvar. Verifique o status do servidor de gerenciamento no canto esquerdo inferior 

da página. Um ícone verde significa que a câmera está conectada ao banco de dados de 

Vídeo e Imagens. Agora a configuração da câmera está concluída. 

Controle de veículos 

O controle do veículo permite que você visualize os resultados do reconhecimento da placa 

do veículo. Para usar esta função, você precisa configurar no Banco de dados de vídeo e 

imagens, adicionar lista de placas e definir a tarefa de monitoramento do veículo. 

Banco de dados Vídeo&Imagem  

Ver Configurações locais do banco de dados de Video&Image para mais detalhes. 

Adicionar lista de placas de carro 

1. Clique em Menu → VCA → Controle de veículo → Lista. 



 

 

 

2. Clique em  para adicionar uma lista de placas de carro. 

 

NOTA! 

A lista padrão é criada por padrão. Clique  para modificar o nome da lista. 

 

3. Adicionar o número da placa à lista. 

⚫ Para adicionar uma única placa, clique em Add, e entre com a placa do carro no campo 

solicitado. 

 

 

⚫ Para adicionar placas em lote, clique em Exportar modelo para exportar o modelo para 

um dispositivo de armazenamento USB primeiro. Em seguida, edite a lista e clique em 

Importar lote para importar o arquivo editado.  



 

 

 

Após a conclusão da importação, clique em Cancelar para retornar à Lista. 

 

NOTA! 

As falhas de importação e as causas são exibidas na janela Status de importação. Nenhum 

resultado na janela significa que todos os números das placas foram exportados com 

sucesso. 

 

Adicionar Tarefa de Monitoramento de Veículo 

1. Clique em VCA > Controle de veículo > Controle de alarme de veículo. 

2. Clique em Add para adicionar uma tarefa de monitoramento. 

 

3. Ver os resultados de reconhecimento de placas.  

• Na janela de visualização, clique em  na barra de tarefas.  

• Clique com o botão direito e selecione Modo de visualização > Inteligente. 

 

Servidor de banco de dados de vídeo e imagem 

O servidor de banco de dados de vídeo e imagem é usado para conectar-se a uma 

plataforma superior para gerenciamento unificado de dados de face e placa.  

 

NOTA! 

 No modo inteligente, clique em  no canto superior direito para configurar o o 

conteúdo para ser exibido. 

 Para sair do modo inteligente, clique com o direito e selecione Modo de visualização → 

Normal. 



 

 

1. Clique em Menu → Rede → Plataforma → Servidor de banco de dados de vídeo e imagem. 

 

3. Selecione Habilitar servidor de banco de dados de vídeo e imagem, e complete as 

configurações.  

 

 
NOTA! 

O endereço IP do servidor, usuário e senha devem ser consistentes com aqueles 

configurados na plataforma.  

 

Configurações avançadas 

PPPoE 

O NVR permite o acesso via Point-to-Point over Ethernet (PPPoE). 

1. Clique em Menu → Rede → Avançado → PPPoE. 

2. Habilite o PPPoE. 

3. Digite o nome de usuário e a senha fornecidos pelo seu provedor de serviços de Internet 

(ISP). As informações da rede, incluindo o endereço IP, aparecem quando a discagem é bem-

sucedida. 

 
NOTA! 

Se o seu NVR possui múltiplos NICs, o PPPoE dial-up será implementado através do NIC 

especificado na rota padrão. 

 

1. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Porta 

Normalmente, as portas padrões precisam ser modificadas. Essa função é usada 

principalmente em conjunto com a função de mapeamento de porta. Veja Adicionando um 

dispositivo IP para mais detalhes. 

1. Clique em Menu → Rede → Avançado → Porta. 

2. Configure as portas como planejado. Cada número de porta deve ser único. 

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ Os números de porta válidos vão de 1 a 65535 e as portas 21, 23, 2000, 3702 e 60000 

são portas reservadas. 

⚫ Um URL RTSP pode ser utilizado para visualização ao vivo de um canal do NVR atual 

de outro NVR. Ver Opção  em Adicionando um dispositivo IP para mais informações. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações.  

Mapeamento de porta 

Dois métodos de mapeamento de porta estão disponíveis. 

⚫ Universal Plug and Play (UPnP) 

⚫ Mapeamento externo e interno 

UPnP 

UPnP permite que o NVR descubra outros dipositivos na rede para estabelecer serviços de rede, 

como compartilhamento de dados e comunicação. 

Para utilizar o UPnP no seu NVR, é preciso habilitar esse recurso no roteador conectado. Com 

o UPnP habilitado para translação de endereços de rede (NAT – Network Address Translation), 

as portas do NVR serão mapeadas automaticamente ao roteador, computador e será possível 

acessar seu NVR fora da rede local (LAN). 

1.   Clique em Menu → Rede → Avançado → Porta. 

2. UPnP vem habilitado por padrão. Selecione o tipo de mapeamento desejado a partir da 

lista. Para mapear as portas manualmente, selecione Manual e configure as portas externas 

para o roteador. 

 

 
NOTA! 

⚫ O mapeamento automático de portas (Auto) é recomendado. As portas entrarão em 

conflito caso não sejam configuradas corretamente. 

⚫ Para os modelos de NVR que possuem múltiplos NICs, o mapemento deve ser 

configurado baseado no NIC especificado como roteador padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Clique em Atualizar e verifique se o status das portas está mostrado como Ativo na coluna 

Status UPnP. 

4. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Mapeamento manual de portas 

Se o seu roteador não suporta o recurso UPnP, é necessário configurar as portas externas e 

internas manualmente. 



 

 

 

 
NOTA! 

⚫ O princípio do mapeamento de porta é que as portas internas e externas do NVR são 

consistentes com as do roteador. 

⚫ Alguns roteadores podem exigir as mesmas portas internas e externas para o NVR e o 

roteador. 

 

1. Clique em Menu → Rede → Avançado → Mapeamento de porta. 

2. Selecione Manual para Modo de mapeamento, e configure as portas manualmente. 

 

1. Clique em Aplicar para salvar. 

 

 
NOTA! 

Após completer o mapeamento de porta, você pode acessar o web cliente do seu NVR 

entrando com as seguintes informações na barra de navegação do seu navegador: 

endereço IP da porta WAN do roteador: porta HTTP externa. Por exemplo, se 10.2.2.10 é o 

endereço IP e 82 é a porta HTTP, você insere http://10.2.2.10:82. 

FTP 

Use esta função para carregar automaticamente imagens para um servidor FTP pré-

configurado. Apenas alguns modelos NVR suportam esta função. 

1. Clique em Menu → Rede → Avançado → FTP. 

2. Marque a caixa de seleção para ativar o FTP. 

3. Insira o endereço IP do servidor FTP, nome de usuário e senha, diretório remoto e intervalo 

de upload. 

 

 
NOTA! 

⚫ Clique em Testar para verificar o êxito de conexão com o servidor FTP. 

⚫ Se o diretório remoto não for especificado, o sistema criará pastas diferentes 

diretamente por IP, hora e câmera. Você também pode especificar um controle 

remoto diretamente, por exemplo, FTPtest / xxx / xxx, então o sistema irá criar o diretório 

primeiro e então criar pastas por IP, hora e câmera. 

 

4. Selecione a câmera que deseja e clique em  e em seguida em Agendamento de upload. 

Na janela Agendamento de upload selecione o tipo de imagem desejado e defina os 

períodos de tempo. 



 

 

 

 

 
NOTA! 

⚫ Se você selecionar Evento, Movimento, Alarme ou Perda de vídeo, você terá que 

configurar também a captura por gatilho de alarme correspondente. Por exemplo, 

caso você selecione movimento você precisa configurar a captura disparada por 

alarme (selecione movimento na janela Agendamento de edição). 

⚫ Para aplicar as mesmas configurações para os outros dias da semana, selecione os 

dias desejados e clique em Copiar. 

 

5. Opcional: Aplique as mesmas configurações para as outras câmeras clicando em    e em 

seguida em Copiar e selecione as câmeras desejadas. 

6. Clique em Aplicar para salvar as configurações. 

 

Multicast 

Multicast pode ser utilizado para a visualização ao vivo quando o número de web clients 

conectados exceder o limite o qual o NVR consegue acomodar.  

1. Clique em Menu → Rede → Avançado → Multicast. 

2. Selecione o check-box para habilitar o multicast e insira o IP do multicast e o número de 

porta. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

4. Realize o login no web client e configure o Protocolo de visualização ao vivo para Multicast 

abaixo de Configurar → Cliente. 

 



 

 

 
NOTA! 

Configure o IP multicast corretamente. O endereço multicast é um endereço de classe D 

com o intervalo de 224.0.0.0 a 239.255.255.255; alguns são para uso especial: 

⚫ 224.0.1.0--238.255.255.255 pode ser usado na Internet. 

⚫ 224.0.0.0-244.0.0.255: apenas para uso em LAN. 

⚫ 224.0.0.1: endereço de grupo de todos os hosts, que se refere a todos os hosts e 

roteadores com capacidade para multicast em uma rede física. 

⚫ 224.0.0.2: para todos os roteadores nesta sub-rede. 

⚫ 224.0.0.5: para todos os roteadores OSPF. 

⚫ 224.0.0.13: para todos os roteadores PIMv2. 

⚫ 239.0.0.0--239.255.255.255 são para uso privado como 192.168.x.x. 

 

 

WLAN 

O NVR pode se conectar a pontos de conexão Wi-Fi através de adaptador de rede USB sem 

fio. 

1. Clique em Menu → Rede → WLAN. 

 

 

2. Selecione e conecte ao ponto de conexão desejado. 
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        Gerenciamento de disco 

Ver informações de disco, incluindo espaço total e espaço livre, status do disco, tipo de disco 

e propriedades do disco. Usuários com permissões (admin) podem formatar e editar as 

propriedades de disco. 

1. Clique em Menu → Gravação → Discos. 

 



 

 

 

 

2. Para adicionar um disco, clique em Add. Na caixa de diálogo que é exibida, selecione o 

uso do disco (gravação/captura/backup) e o tipo de disco (NAS), entre com o endereço do 

servidor e diretório e clique em Add. Até 8 discos NAS são permitidos. 

 

 

3. Para ditar alguma propriedade de disco, clique em  e então, modifique o uso do disco 

(gravação/captura/backup) e propriedade de disco (Leitura/escrita, apenas leitura ou 

redundante) conforme sua necessidade. 

 

 
NOTA! 

⚫ A propriedade de disco pode ser editada caso o mesmo seja utilizado para 

gravação/captura. 

⚫ A propriedade Redundante está disponível apenas para alguns modelos de NVR. 

⚫ Você pode utilizar também um disco externo eSATA para gravação/capturas ou 

backup e desmontá-lo quando necessário. Discos NAS e eSATA não podem ser 

utilizados para a criação de matrizes. 

 

4. Para formatar um disco, selecione-o e clique em Formatar. Uma mensagem de confirmação 

irá aparecer e após isso, clique em Sim. 

 

 
NOTA! 

⚫ Os discos locais serão formatados automaticamente quando instalados. Os discos 

estendidos não. 

⚫ Formate um disco com cuidado. Todos os dados serão removidos. 

 

 



 

 

Configuração de matrizes 

Apenas alguns modelos de NVR suportam o RAID. A tabela abaixo lista os tipos de RAIDs 

suportados e os discos rígidos exigidos. 

RAID Quantidade de HDDs 

RAID 0 2-8 

RAID 1 2 

RAID 5 3-8 

RAID 6 4-8 

RAID 10 4-16 (Deve ser um múltiplo de 2, exemplo: 4, 8, 10, etc) 

RAID 50 6-16 

RAID 60 8-16 

 

Habilitando a RAID 

É necessário habilitar a RAID. 

1. Clique em Menu → Gravação → Bloco de Gravação. 

2. Selecione a check-box para habilitar a RAID. Uma mensagem de confirmação irá aparecer. 

Clique em Sim. 

Criando uma matriz 

É recomendado configurar um disco hot spare para garantir uma operação confiável do 

sistema e uma reconstrução bem-sucedida no caso de falha de uma matriz. 

1. Clique em Armazenamento > Matrizes. 

2. Para criar uma matriz automaticamente, clique em Criar com um clique. 

 
NOTA! 

⚫ Não há a necessidade de selecionar discos enquanto cria uma matriz com o Criar 

com um clique. O sistema identifica todos os discos utilizáveis. RAID 1 é criado e dois 

discos estão disponíveis. Quando três ou mais discos estiverem disponíveis, RAID 5 será 

criada. Se mais de quatro discos estiverem disponíveis, o disco hot spare será criado. 

⚫ As matrizes precisam ser nomeadas como ARRAYX, por exemplo, ARRAY1, ARRAY2. 

 

3. Para criar uma matriz manualmente, selecione os discos desejados e clique em Criar. Na 

janela exibida, insira o nome da matriz, selecione o tipo de matriz e selecione os discos locais. 

Clique em OK para completar a configuração. Observe que nenhum disco hot spare será 

criado automaticamente. Certifique-se de que todos os discos estejam selecionados para criar 

matrizes. Caso contrário, o espaço em disco será desperdiçado (porque os discos que não 

forem selecionados não serão usados para armazenamento). 

Reconstruindo uma matriz 

Ao verificar o status da matriz, é possível determinar se alguma manutenção é necessária.  

 
NOTA! 

Para ser alertado quando uma matriz está degradada ou danificada, você pode 

configurar a ação disparada por alarme em Alarme → Alerta. 

 



 

 

Uma matriz está em um dos quatro status: normal, degradada, danificada, reconstruída. O 

status é normal se nenhum disco físico for perdido. Quando o número de discos físicos perdidos 

atinge o valor especificado, a matriz é considerada danificada. O status entre normal e 

danificado está degradado. Uma matriz degradada pode ser recuperada ao status normal 

por meio da reconstrução. 

 

 
NOTA! 

Considere o RAID 5 que consiste em 4 discos como exemplo. A matriz é degradada 

quando um disco é perdido. Quando dois discos são perdidos, a matriz está danificada. 

 

Uma matriz degradada pode ser reconstruída automaticamente em dez minutos se estas 

condições forem atendidas: um disco hot spare está disponível; a capacidade do disco de 

reserva não é menor do que a de qualquer disco da matriz. Um array degradado sem um 

disco hot spare só pode ser reconstruído manualmente em Armazenamento → Matriz → Matriz. 

Por padrão, o primeiro disco local que atende aos requisitos é selecionado. 

Deletando uma matriz 

1. Clique em Menu → Armazenamento → Matriz → Matriz. 

2. Clique em  na matriz que deseja deletar. Uma mensagem de confirmação irá aparecer e 

em seguida, clique em Sim. 

Grupos de disco 

Atribua discos rígidos a um grupo de discos e use o grupo de discos para armazenar gravações 

e capturas de câmeras específicas. Diferentes matrizes podem ser atribuídas a diferentes 

grupos de discos. 

Os discos redundantes não podem ser atribuídos a nenhum grupo de discos. As informações 

do grupo de discos serão inicializadas se algum disco do grupo for formatado. 

1. Clique em Menu → Gravação → Grupo de disco. 

 

 

2. Selecione Habilitar grupo de disco. Por padrão, todos os discos pertencem ao grupo de 

disco 1. Clique em  para editar e então selecione o grupo o qual aquele disco fará parte. 



 

 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Alocação de espaço 

Recurso utilizado para alocar espaço para armazenar vídeos e capturas de alguma câmera 

específica.  

1. Clique em Menu → Gravação → Alocar espaço. 

 

 

2. Selecione a câmera desejada e defina o espaço máximo de gravação e o espaço 

máximo de imagem. Você pode selecionar um grupo de disco apenas quando o grupo 

de disco está habilitado em Armazenamento → Grupo de disco. 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

4. Opcional: Clique em Copiar para aplicar as mesmas configurações para outras câmeras. 

Configurações avançadas 

Defina se deseja sobrescrever gravações ou instantâneos quando o armazenamento estiver 

cheio. 

1. Clique em Menu → Gravação → Avançado. 

 

2.  Escolha uma opção. 

 



 

 

Opção Espaço alocado Descrição 

Sobrescrever 

0 

A câmera compartilha o espaço não alocado e suas 

gravações / capturas mais antigas serão substituídas quando 

o espaço for usado. 

Outros valores 
As gravações / capturas mais antigas da câmera serão 

substituídas quando o espaço alocado acabar. 

Parar 

0 

A câmera compartilha o espaço não alocado e suas 

gravações / capturas mais antigas ainda serão substituídas 

quando o espaço for usado. 

Outros valores 
As novas gravações / capturas da câmera não serão salvas 

quando o espaço alocado for usado. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 
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Configurações básicas 

1. Clique em Menu → Sistema → Básico. 

2. Configure os parâmetros. 

 

 

 

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ Apenas o administrador pode definir habilitar senha. 

⚫ Se Habilitar senha não for selecionado, nenhuma senha será necessária para o login 

local na inicialização do sistema. No entanto, um nome de usuário e uma senha ainda 

são necessários ao fazer o login após um logout. 

⚫ Alguns modelos NVR suportam Marca Inteligente. Quando o NVR e a câmera IP estão 

habilitados, as áreas / linhas mais recentes ou dados VCA configurados para 

detecção de rosto, detecção de intrusão e detecção de linha cruzada serão exibidos 

nas janelas visualização, comportamento e alarme em tempo real. 

⚫ A marca inteligente é exibida na tela como áreas / linhas em cores diferentes. 

Amarelo significa áreas / linhas configuradas para detecção de rosto, detecção de 

intrusão e detecção de linha cruzada; verde significa que os dados do VCA foram 

alterados, mas não acionou as regras; vermelho significa que as regras são acionadas 

na área configurada (as regras são configuradas para alarmes VCA) e o alarme VCA 

ocorreu. 

⚫ Você também pode definir o Assistente de inicialização aqui, clicando em Assistente. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Configurações de data e hora 

Hora 

1. Clique em Menu → Sistema → Data/Hora. 

2. Selecione o fuso horário correto e selecione os formatos de data e hora e configure os valores para 

cada sistema. Exemplo: 

 

3. Para usar o protocolo NTP, habilite a opção auto update, defina o endereço e número de 

porta do servidor NTP e o intervalo de atualização. 

4. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

DST 

1. Clique em Menu → Sistema → Data/Hora → Horário de verão. 

2. Habilite o DST selecionando a check-box correspondente, e em seguida, defina a hora de 

início, a hora de término e o ajuste do horário de verão corretamente. 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 



 

 

Sincronização de Horário 

Use esta função para sincronizar o tempo da câmera com o NVR. A sincronização de tempo 

é habilitada por padrão, e as câmeras sincronizarão a hora com o NVR após ficarem online e, 

em seguida, sincronizarão uma vez a cada 30 minutos. 

1. Clique em Menu → Sistema → Data/Hora → Sincronização; 

2. Selecione Sinc. Horário da câmera e clique em Aplicar. 

 

 
CUIDADO! 

Use esta função com cuidado se você tiver mais de um NVR na rede. Uma câmera IP 

sincronizando o tempo com vários NVRs ao mesmo tempo causará gravações erradas. 

Configurações do usuário  

Adicionar, excluir ou editar permissões de usuário. Somente o administrador pode realizar essas 

operações. A senha do dispositivo é necessária para a configuração do usuário. 

Um tipo de usuário é um conjunto de permissões no sistema. Quando um tipo de usuário é 

atribuído, este tem todas as permissões especificadas para o tipo de usuário. 

Há quatro tipos de usuários no sistema: 

⚫ Admin: Super administrador padrão que tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. 

A senha inicial é 123456. 

⚫ Padrão: Usuário reservado por padrão no sistema, não pode ser criado ou deletado. 

Apenas acessar os recursos de visualização ao vivo e áudio bidirectional. Caso o usuário 

tenha o acesso negado, o canal correspondente é bloqueado quando não há usuário 

logado e o ícone   aparece na janela.  

⚫ Operador: Tem permissões básicas e acesso a câmeras. 

⚫ Convidado: Só tem acesso às câmeras por padrão. 

1. Clique em Menu → Sistema → Usuários. 

2. Para adicionar um usuário, clique em Add, e então, configure o nome de usuário e senha, 

o tipo de usuário que será, as permissões e se deseja habilitar o padrão de desbloqueio 

conforme necessário. Clique em OK para salvar as configurações. 

 

1. Para editar ou deletar um usuário, clique em  ou  conforme sua necessidade. Caso 

você altere a senha de algum usuário, as mudanças entrarão em vigor a partir do próximo 

login. 



 

 

Configurações de segurança 

Filtro de endereço IP 

Use esta função para aumentar a segurança permitindo ou proibindo o acesso ao NVR de 

endereços IP especificados. 

1. Clique em Menu → Sistema → Segurança → Filtrando endereço IP. 

2. Selecione a opção habilitar filtro de endereço IP, em seguida, selecione lista de bloqueio ou 

lista de permitidos a partir da lista e defina a série de endereços IP. Em seguida, clique em Add. 

 

3. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Autenticação ONVIF  

Habilite a autenticação ONVIF em Menu → Sistema → Segurança → ONVIF Aut. um nome de 

usuário e uma senha serão necessários para o acesso ao dispositivo baseado em ONVIF. 

Marque a caixa de seleção e clique em Aplicar. 

 

Proteção ARP  

O protocolo ARP é usado para associar um endereço IP a um endereço MAC de hardware. 

Os ataques ARP ocorrem principalmente na LAN, na qual os invasores usam endereços IP e 

MAC falsificados. A proteção APR impede esse tipo de ataque verificando o endereço MAC 

do gateway em todas as solicitações de acesso. 

Observe que alterar o modo de trabalho da NIC desativará a proteção ARP automaticamente. 

1. Clique em Menu → Sistema → Segurança → Proteção ARP. 

 

2. Selecione a NIC desejada e, em seguida, selecione Habilitar proteção ARP. 

 

NOTA! 

Se a lista de bloqueio estiver selecionada, o NVR irá negar o acesso remoto do IP que está 

na lista. 

Se a lista de permitidos estiver selecionada, o NVR irá aceitar o acesso remoto apenas dos 

endereços da lista. Entretanto, se a lista de permitidos estiver selecionada e nenhum 

endereço IP estiver especificado na lista, o acesso remoto será completamente negado. 



 

 

3. Obtenha o endereço MAC do gateway automaticamente ou selecione Personalizado e 

insira o endereço MAC. 

4. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

802.1x 

O 802.1x é um protocolo de controle de acesso à rede baseado em porta usado 

principalmente para resolver problemas de autenticação e segurança na LAN. 

Apenas alguns modelos NVR suportam esta função. Observe que alterar o modo de trabalho 

da NIC desabilitará o 802.1x automaticamente. 

1. Clique em Menu → Sistema → Segurança → 802.1x. 

2. Selecione o NIC desejado e selecione o check-box para habilitar a função 802.1x. 

3. Selecione a versão EAPOL, e então, entre com o usuário e senha para autenticação do 

servidor. 

4. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 

Marca d’água no vídeo  

Criptografe informações personalizadas em vídeos para evitar alterações não autorizadas. 

1. Clique em Menu → Sistema → Segurança → Marca d’água. 

 

2. Selecione a câmera desejada e então selecione Habilitar marca d’água. 

3. Insira o conteúdo no campo Conteúdo da marca d’água; 

4. Clique em Aplicar para salvar as modificações. 
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Informações do sistema 

Clique em Menu → Setup → Informação → Informação Básica para ver as informações do 

sistema. 

Informações do sistema 

 

 

Visualize as informações básicas, como o modelo do dispositivo, número de série, versão do 

firmware, data de construção e tempo de operação. 

Status da câmera  

Clique na aba Câmera para ver o status da câmera (online ou offline e a possível causa de 

estar offline) e status das funções de alarme, como detecção de movimento, adulteração, 

perda de vídeo e detecção de áudio. Off significa desabilitado, e On significa habilitado. 

 

Status de gravação 

Clique na aba Gravação para ver o status da gravação e configurações de stream. 

 

Usuário online 

Clique na aba Usuários conectados para visualizar as informações sobre usuários que estão 

logados no momento. 

 



 

 

Status do disco 

Clique na aba Discos para ver as propriedades e o status do disco. 

 

Informações de rede 

Tráfego 

Clique em Menu → Setup → Rede para ver as informações de tráfego da rede. 

 

Detecção de rede 

Clique em Menu → Setup → Rede → Detectar Net. 

Para realizar o teste de rede, atraso, perda de pacotes, entre com endereço de teste e clique 

em Testar.  

 

 
NOTA! 

O tamanho do pacote de teste é de 3000 bytes por padrão. Esse parâmetro pode ser 

configurado conforme sua necessidade. 

 

 

 

Para capturar e salvar pacotes, selecione o dispositivo USB, especifique o número da porta e 

endereço IP e clique em . Os pacotes capturados serão salvos no arquivo de backup no 

diretório raiz do dispositivo USB. Você pode abrir o arquivo clicando em Abrir. 

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ O tamanho do pacote é 1520 byes por padrão e pode ser alterado conforme 

necessário. 

⚫ O arquivo de backup dos pacotes capturados é nomeado no formato name_time. 

pcap. 

⚫ Os pacotes não podem ser capturados se já estiverem iniciados na interface da Web. 

⚫ Se você usar PPPoE, uma NIC virtual aparecerá na lista depois que a discagem for 

bem-sucedida, e você poderá capturar os pacotes enviados para esta NIC. 

Configurações de rede 

Clique em Menu → Setup → Rede → Rede para visualizar as configurações de rede. 

Estatísticas de rede 

Clique em Menu → Setup → Rede → Estatísticas de rede. A largura de banda e estatísticas de 

uso serão exibidos.  

 

 
NOTA! 

⚫ Largura de banda de recepção insuficiente (Largura de banda de recepção 

insuficiente) pode fazer com que as câmeras conectadas fiquem offline. 

⚫ Quando a largura de banda de envio (Largura de banda de envio insuficiente) é 

insuficiente, pode ocorrer falhas na visualização ao vivo, na reprodução ou no 

download. 

 

Consulta de registro (logs) 

Os logs possuem informações sobre as operações realizadas pelo usuário e o status do 

dispositivo. Ao analisar os logs, você pode acompanhar o status de operação do dispositivo e 

visualizar informações detalhadas de alarme. 

1. Clique em Menu → Setup → Log. 

2. Defina as condições de registro, incluindo o tempo de início e fim, tipo principal e secundário. 

3. Clique em Inquerir. 



 

 

 

4. Se o ícone  é exibido na coluna reproduzir, é possível ver a gravação que começou um 

minuto antes da hora do alarme e terminou dez minutos depois da hora do alarme. O ícone 

 indica que esta função não está disponível.  

5. Para exportar logs para um dispositivo de armazenamento externo, clique em Exportar, 

defina o destino e o formato da exportação e clique em Backup. 

Importar/Exportar 

Importar/Exportar 

As configurações e informações de diagnóstico podem ser exportadas para um dispositivo de 

armazenamento e salvas como arquivos para backup. Um arquivo de configuração também 

pode ser importado para o NVR para restaurar as configurações. O arquivo de configuração 

de um NVR pode ser importado para vários NVRs do mesmo modelo. Se o arquivo de 

configuração importado contiver informações da câmera, a câmera relacionada será 

adicionada a todos os NVRs. 

Apenas usuários do tipo admin podem executar essa função. 

1. Clique em Menu → Setup → Backup → Import/Export. 

2. Para exportar as configurações do dispositivo, especifique o diretório de destino e clique em 

Exportar. Um arquivo .xml será criado no diretório especificado quando a exportação for 

concluída. 

3. Para importar as configurações do dispositivo, clique duas vezes na pasta de destino que 

contém o arquivo.xml, selecione o arquivo e clique em Importar. 

 

 
ATENÇÃO! 

Delete os arquivos com cautela. Os arquivos deletados não poderão ser recuperados. 

 

Informações de diagnóstico 

O dispositivo pode salvar as informações de diagnóstico por 14 dias e substituirá as mais antigas 

quando o espaço estiver cheio. 

1. Clique em Menu → Setup → Backup → Informação de diagnóstico.  



 

 

 

 

2. Selecione o tipo de dispositivo: 

⚫ NVR: Para NVR, as informações de diagnóstico do histórico são geradas à 00:00 todos os 

dias. Para exportar as informações de diagnóstico do histórico, clique em Exportar na parte 

inferior. Para exportar as informações de diagnóstico atuais, clique em Exportar e em 

seguida, Info. de diagnósticos atuais. 

⚫ IPC: Para IPC, as informações de diagnóstico do histórico são geradas às 00:05 todos os 

dias. Selecione os canais e clique em Exportar na parte inferior. Para exportar as 

informações de diagnóstico atuais, clique em Exportar e em seguida, Info. de diagnósticos 

atuais. 

 

 
NOTA! 

Para IPC, as informações de diagnóstico são registradas com base no canal, o que 

significa que, se um IPC for adicionado a vários canais, todos os canais registrarão as 

informações de diagnóstico para o IPC. 

 

Restauração de sistema 

Use esta função para restaurar algumas ou todas as configurações padrão de fábrica. O NVR 

reiniciará automaticamente para concluir esta operação. Gravações e logs de operação não 

serão excluídos. 

1. Clique em Menu → Setup → Restaurar. 

2. Clique em Padrão para restaurar as configurações padrão de fábrica, exceto as 

configurações de rede e usuário, ou clique em Padrão de fábrica para restaurar todas as 

configurações padrão de fábrica. 

Manutenção Automática 

Configure o NVR para reiniciar conforme programado e exclua arquivos (incluindo gravações 

e capturas instantânea) conforme necessário. Somente o administrador pode realizar esta 

operação. 

1. Clique em Menu → Setup → Tarefas automáticas. 



 

 

2. Defina um horário de reinicialização automática e escolha uma forma de excluir os arquivos 

automaticamente. 

 

 
CUIDADO! 

Os arquivos deletados não poderão ser recuperados. 

 

Atualização do sistema 

Atualize o dispositivo localmente (usando um arquivo de atualização salvo em um dispositivo 

de armazenamento USB) ou por nuvem (por meio de um servidor em nuvem). 

 

 
ATENÇÃO! 

Certifique-se de que a energia não seja interrompida durante a atualização. Uma falha de 

energia durante a atualização do sistema pode causar falha na inicialização. Use uma 

fonte de alimentação ininterrupta (UPS), se necessário. 

 

Atualização do NVR  

1. Clique em Menu → Setup → Atualização. 

2.  Escolha Nuvem ou Local. 

⚫ Atualização em nuvem (Nuvem) 

Clique em Verificar para atualizar para verificar se há alguma versão disponível para 

atualização.  

Clique em Atualizar para iniciar a atualização caso apareça uma nova versão para 

atualização.  

 

 
NOTA! 

⚫ Antes de começar, certifique-se de que o NVR esteja conectado a um servidor DNS 

totalmente funcional (configurado em Sistema → Rede). 

⚫ O tempo que uma atualização na nuvem leva é afetado pelo status da conexão de 

rede. 

 

⚫ Atualização local (Local) 

Selecione o diretório onde está o arquivo de atualização, clique em Atualizar para iniciar a 

atualização. 

 



 

 

Atualização da câmera 

Clique em Verificar para verificar se há alguma versão disponível para atualização. Você pode 

optar por atualizar pela nuvem ou pelo local uma por uma ou selecione várias câmeras e 

clique em Atualização por nuvem ou Atualização por disco para atualizar as câmeras em lotes.  

Detecção de disco rígido 

Teste S.M.A.R.T. 

Clique em Menu → Setup → HD → Teste S.M.A.R.T para realizar um teste inteligente. 

S.M.A.R.T. (habilitado por padrão) verifica o status de cada componente dos discos rígidos 

para avaliar seu status de integridade. Os resultados gerais da avaliação incluem Saúde, Falha, 

e Setores ruins. É recomendado a troca imediata do disco caso algum status apareça como 

Falha. 

 

 

 
NOTA! 

⚫ Alguns discos rígidos suportam apenas alguns dos itens de teste. 

⚫ O sistema oferece três tipos de teste: Curto, Estendido e Transporte. Os testes 

estendidos detectam com mais precisão e, portanto, levam mais tempo do que os 

testes curtos. Testes de transporte detectam principalmente problemas de transmissão 

de dados. 

 

 
ATENÇÃO! 

Usar um disco defeituoso é extremamente arriscado e não é aconselhado. Discos 

defeituosos devem ser substituídos imediatamente. Entre em contato com seu fornecedor 

para obter informações sobre discos rígidos. 

 

Detecção de partição defeituosa 

Detecção de partição defeituosa busca por setores e partições que possuem erros ou defeitos. 

1. Clique em Menu→ Setup → HD → Detectar setor ruim. 

2. Selecione o disco rígido e o tipo de detecção e clique em Detectar para iniciar. Clique em 

Pausar para parar a detecção. 

 



 

 

 

 ATENÇÃO! 

A detecção para automaticamente caso o contador de erros atinja 100. 

 

Teste de saúde 

Esse teste é suportável apenas para alguns modelos de NVR. 

 

Coleta de um clique  

Colete as informações de diagnóstico do IPC e NVR com um clique. 

 

 

15   Desligar 

Clique em Desligar para sair, reiniciar ou desligar conforme necessário.  

 

 ATENÇÃO! 

As configurações não salvas serão perdidas se o NVR for desligado inesperadamente, por 

exemplo, devido a uma falha de energia. Um desligamento incorreto durante uma 

atualização do sistema pode causar falhas na inicialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte II – Operações da web 

1  Antes de começar 

Você pode acessar e gerenciar seu NVR remotamente usando um navegador da Web em um 

PC (através da interface da Web). Verifique o seguinte antes de começar: 

⚫ O acesso será autenticado mediante o login e serão necessárias permissões de operação. 

⚫ O PC está funcionando corretamente e tem uma conexão de rede com o NVR. 

⚫ O PC usa o sistema operacional Windows 7 ou Windows 8. 

⚫ Um navegador da Web foi instalado no PC. O Microsoft Internet Explorer 8.0 ou superior é 

recomendado. Os navegadores Firefox, Chrome e Opera também são suportados. 

⚫ Um navegador da Web de 32 bits ainda é necessário mesmo se você estiver usando um 

sistema operacional de 64 bits. 

 

 
NOTA! 

⚫ Os parâmetros que estiverem na cor cinza na interface web não poderão ser 

modificados. Esses parâmetros exibidos podem variar conforme o modelo do seu 

dispositivo. 

⚫ As imagens mostradas são apenas ilustrações. As mesmas podem variar conforme o 

modelo do seu dispositivo. 

 

Selecione várias câmeras e clique em Atualização por nuvem ou Atualização por disco para 

atualizar as câmeras em lote. 

  



 

 

2  Login 

• Abra seu navegador web no seu PC e realize o login na página. Para isso, entre com o 

endereço IP (padrão: 192.168.1.30) na barra de navegação. É possível que em seu primeiro 

login, seja necessário instalar um plug-in. Feche o navegador quando a instalação iniciar.  

• Nos campos de login, digite o nome de usuário e a senha (123456 para admin) e clique em 

Login. 

 

 
ATENÇÃO! 

A senha padrão deve ser utilizada apenas no seu primeiro login. Recomendamos 

fortemente definer uma senha forte para garantir a sua segurança. 

• Forte: contém pelo menos 8 caracteres atendendo a pelo menos 3 desses 

requisitos: letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial, números. 

• Fraca: contém pelo menos 8 caracteres atendendo pelo menos 2 desses 

requisitos: letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial, números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  Visualização ao vivo 

A visualização ao vivo é exibida assim que o login é realizado. A figura a seguir mostra como 

exemplo. 

 

 

Tabela 3–1 Botões de controle da janela de visualização ao vivo 

Botão Descrição  Botão  Descrição  

 

Áudio bidirectional /  Stream principal/secundária 

/  
Iniciar/parar a visualização 

ao vivo 
/  Tela seguinte/anterior 

 

Mudar o estilo de 

visualização da janela  Tela cheia 

 

Selecionar o tipo de 

stream 
 

Mostra a taxa de quadros 

atual, taxa de bits, resolução e 

taxa de perda de pacotes 

 

Tirar um foto/captura  Zoom 

 

 

Botão Descrição  Botão  Descrição  

 

Gravação local /  
Ligar/Desligar o áudio; ajustar o 

volume 

/  
Ajustar o volume do 

microfone  Posicionamento 3D 

/  
Abrir/fechar o painel de 

controle 
– – 

 



 

 

 
NOTA! 

⚫ O icone  indica que o áudio bidirecional está disponível. Clique para iniciar o áudio 

bidirecional com o NVR ou câmera (dependendo de onde o ícone é exibido). 

⚫ Apenas a stream principal  é exibido quando a câmera está offline ou suporta 

apenas um fluxo. 

⚫ Capturas de tela são salvas em uma pasta nomeada com o endereço IP e o arquivo 

da captura é salva no seguinte formato: Camera ID_data&hora. Por padrão, as 

capturas são salvas no diretório: \Snap\IP\Camera ID_data&hora. O formato padrão 

de hora é YYYYMMDDHHMMSSMS. 

⚫ As gravações locais são salvas em uma pasta de arquivo de gravação nomeada pelo 

endereço IP, e o arquivo de gravação é nomeado neste formato: Camera ID_S 

horário de início da gravação_E horário de término da gravação. Por padrão, as 

gravações são salvas neste diretório: \Record\IP\ Camera ID_S horário de início da 

gravação_E horário de término da gravação. Os horários de início e término da 

gravação estão no formato YYYYMMDDHHMMSSMS 

  



 

 

4  Reprodução 

Clique em Reprodução no topo na página para exibir a página de reprodução. A imagem 

abaixo mostra o exemplo. 

 

Tabela 4–1 Botões de controle da página de reprodução 

Botão Descrição Botão Descrição 

/  Play/Pause  Stop 

 

Reverso /  Desacelerar ou acelerar 

/  

Avançar ou 

retroceder 30 

segundos 
/  

Retroceder ou avançar frame 

a frame 

/  
Período anterior ou 

seguinte /  Clipe de vídeo/pausa 

 

Salvar vídeo  Tirar uma foto/captura 

 

Zoom  
Ajuste de volume do som; 

ligar/ desligar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5  Configurações 

Clique em Configurar no topo da página e então, clique nos menus laterais para configurar os 

parâmetros. 

 

  



 

 

Apêndice A: Aplicações comuns 

Aplicação comum 1 

 

O NVR, as câmeras IP e o PC são conectados a uma rede privada (ou LAN). As câmeras 

podem ser conectadas diretamente ao NVR ou por meio de um switch. O gerenciamento das 

câmeras e do NVR ocorre por meio do navegador do seu PC. 

 Aplicação comum 2 

 

O NVR, as câmeras IP e o PC são conectados a uma rede privada (ou LAN). As câmeras 

podem ser conectadas diretamente ao NVR ou por meio de um switch. O PC é instalado com 

software de gerenciamento de vigilância. Você pode gerenciar o NVR e as câmeras IP 

conectadas usando o software de vigilância ou através do monitor. 

Aplicação comum 3 

  

Monitor 

Switch 

 

 

IPCn 

NVR 

IPCn 

IPC1 

 

 

Monitor 

 

 

IPC1 

 

Cloud server 

Mobile phone 

Web 

 

 

 

 



 

 

O NVR e as câmeras IP são conectados a uma rede privada (ou LAN), e você gerencia esses 

dispositivos por meio do servidor em nuvem, uma solução em nuvem para gerenciamento de 

dispositivos pela Internet. Depois de registrar uma conta na nuvem e configurar corretamente 

seus dispositivos de rede (incluindo roteador), você pode gerenciar seu NVR e as câmeras IP 

conectadas a partir de um PC ou telefone celular. 

 



 

 

Apêndice B: Acrônimos 

Acrônimos Descrição 

CBR Constant Bit Rate 

DDNS Dynamic Domain Name Service 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DST Daylight Saving Time 

DVS Digital Video Server 

FTP File Transfer Protocol 

HDMI High Definition Multimedia Interface 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Over Secure Sockets Layer 

IPC IP Camera 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

MTU Maximum Transfer Unit 

NAT Network Address Translation 

NIC Network Interface Card 

NTP Network Time Protocol  

NVR Network Video Recorder 

ONVIF Open Network Video Interface Forum 

PoE Power over Ethernet 

PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet 

PTZ Pan, Tilt, Zoom 

P2P Peer-to-Peer 

RAID Redundant Arrays of Independent Disks 

RTSP Real-Time Streaming Protocol 

SDK Software Development Kit 

S.M.A.R.T. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology 

UPnP Universal Plug-and-Play 

USB Universal Serial Bus 

VGA Video Graphics Array 

VBR Variable Bit Rate 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice C: FAQs 

Problema Possível causa e solução 

Esqueceu a senha e/ou usuário 
Clique em Esqueci a senha na página de login como administrador e 

siga as instruções na tela para recuperar a senha. 

O plugin (ActiveX) não pode ser 

instalado ou carregado 

 Feche seu navegador quando a instalação iniciar 

 Desabilite o firewall e o anti-virus do seu computador 

 Habilite o Internet Explorer (IE) para verificar as versões mais 

recentes das páginas armazenadas sempre que visitar a 

página da Web (Ferramentas > Opções da Internet > Geral > 

Configurações). 

 Adicione o endereço IP do seu NVR aos sites confiáveis em seu 

IE (Ferramentas > Opções da Internet > Segurança). 

 Adicione o endereço IP do seu NVR à lista de Exibição de 

Compatibilidade em seu IE (Ferramentas > Configurações de 

Exibição de Compatibilidade). 

 Limpe o cache do seu navegador. 

As imagens não estão sendo 

exibidas na interface web 

Verifique se a taxa de bits é 0Mbps na janela de visualização ao 

vivo. 

⚫ Se sim, verifique se o firewall foi desabilitado e se o programa 

antivírus foi interrompido em seu computador. 

 Caso contrário, talvez seja porque o driver da placa gráfica do 

seu computador não está funcionando corretamente. Tente 

instalar o driver novamente. 

A câmera está offline, e está sendo 

exibido  

Não conectada. 

Clique em Manter > Info. do sistema > Câmera. A causa é exibida em 

Status. Causas comuns incluem rede desconectada, nome de usuário 

ou senha incorretos, senha fraca, largura de banda insuficiente. 

⚫ Verifique a conexão de rede e as configurações de rede. 

⚫ Se indicar nome de usuário ou senha incorretos, verifique se a 

senha da câmera definida no NVR é aquela usada para 

acessar a interface da Web da câmera. 

⚫ Se indicar acesso negado por senha fraca, faça login na 

interface da Web da câmera e defina uma senha forte. 

 Se indicar largura de banda insuficiente, exclua outros 

dispositivos IP online no NVR. 

O NVR exibe vídeo ao vivo para 

algumas câmeras e sem recurso 

para outros. 

⚫ Defina a câmera para codificar o fluxo sub e diminua sua 

resolução para D1. 

 Defina o NVR para usar o sub stream primeiro para exibição ao 

vivo. 

O status da câmera muda de 

online para offline repetidas vezes 

 Verifique se sua conexão de rede está estável. 

 Atualize o firmware da câmera e do NVR. Contacte o seu 

fornecedor para obter as versões mais recentes. 



 

 

Problema Possível causa e solução 

A visualização ao vivo não 

apresenta problemas, mas a 

gravação não pode ser 

encontrada 

 Verifique se uma programação de gravação foi configurada 

corretamente. 

 Verifique se a hora e o fuso horário configurados no NVR estão 

corretos. 

 Verifique se o disco rígido que armazena a gravação está 

danificado. 

 Verifique se a gravação desejada foi substituída. 

A detecção de movimento não 

está sendo efetiva 

 Verifique se esse recurso está habilitado e devidamente 

configurado. 

 Verifique se a sensibilidade está configurada corretamente. 

 Verifique se a programação de armamento está configurada 

corretamente. 

O NVR não consegue identificar o 

disco 

 Use o adaptador de energia fornecido com seu NVR. 

 Desligue o NVR e monte o disco rígido novamente. 

 Tente outro slot de disco. 

 O disco não é compatível com seu NVR. Entre em contato 

com seu fornecedor para obter uma lista de modelos de disco 

compatíveis. 

O mouse não funciona 

 Utilize o mouse que foi enviado junto com o gravador. 

 Certifique-se de que não há nada prejudicando ou afetando 

o cabo. 

 


	1: Capa

