Cuidados e Segurança

Guia Rápido do Usuário
MDVR MAX – Linha HDD





Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com o padrão de qualidade Clear



CFTV! Este é um guia básico de instruções do seu equipamento.
O seu Sensor de Fadiga é composto por um gravador, que já possui uma Inteligência
Artificial integrada e acompanha as duas câmeras especiais (ADAS e DSM), para
monitoramento do motorista e da estrada, alertando sobre possíveis riscos de acidente.
Suas principais características são:
o Possui 4 / 8 canais Full HD 1080P além da opção IPC, que permite adicionar até 4
câmeras IP de 1080P;
o Inteligência Artificial (sensor de fadiga) integrada;
o Armazenamento: HDD de até 2 TB e 1 cartão SD para backup.











Cada uma delas detecta os seguintes cenários:



Especificações Técnicas
Parâmetros

Vídeo

Alimentação e Configuração
Modelo

Sistema Operacional
Sistema Fadiga
Compressão
Padrão de vídeo

Entrada

MAX 4CH HDD
Linux Embarcado
Opcional
H.265/H.264
PAL / NTSC

MAX 8CH HDD
Linux Embarcado
Opcional
H.265/H.264
PAL / NTSC

Opção 1: ADAS + DSM + 2
canais 1080P AHD / 960P AHD
/ 720P AHD / 960H / D1 / CIF +
4 canais IPC (720P / 1080P)

Opção 1: ADAS + DSM + 6 canais
1080P AHD / 960P AHD / 720P
AHD / 960H / D1 / CIF + 4 canais
IPC (720P / 1080P)

Opção 2: 4 canais 1080p AHD
Opção 2: 8 canais 1080P AHD /
/ 960p AHD / 720p AHD / 960H
960P AHD / 720P AHD / 960H / D1
/ D1 / CIF + 4 canais IPC (720p
/ CIF + 4 canais IPC (720P / 1080P)
/ 1080p)
Áudio

Saída
Entrada
Saída
RS-485

Portas de comunicação

2 portas para comunicação ou uso de dados

Velocidade

1 canal (opcional, compartilhado com a porta IO/IN 8)

CAN

1 canal (opcional, compartilhado com a porta IO/IN 6/7)

USB

2 portas. A porta frontal é para baixar arquivos de vídeo e
atualizar a firmware; a porta traseira é opcional
Opcional
Opcional
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac interno
opcional

GPS padrão interno. Coordenações geográficas em tempo real,
caso tenha conexão à rede (3G/4G/Wi-Fi). (Opcional)

G-Sensor +
Giroscópio

Suporta um acelerômetro de 3 eixos integrado (G-Sensor) e um
giroscópio de 3 eixos, para detectar uma colisão, frenagem
brusca, aceleração e curvas.

Detecção ACC

Geral

Opcional
Opcional
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac interno
opcional

GPS

Alimentação
Saída de Tensão
Resistência de
entrada de
vídeo
Tensão de saída
de vídeo
Portas I/O
Temperatura de
operação
Dimensões

1) Destrave a fechadura e abra a escotilha que dá acesso a unidade de
armazenamento;
2) Insira o HDD no equipamento, e se houver, o SD Card e o SIM Card;
3) Feche a escotilha e trave com a chave.

Alimentação usando o pós-chave
Veja abaixo o diagrama de ligação dos cabos de alimentação para este cenário:

1 porta para controle PTZ ou uso de dispositivo de dados
1 porta PoE para conexão de uma câmera IP com no máximo
1080P

Armazenamento

Com o equipamento desligado, siga os passos abaixo:

3 canais
8 canais
2 canais

RJ45

Wi-Fi
Módulos

2 canais
4 canais
2 canais

RS-232

3G
4G

Leia o manual do usuário: todas as instruções de segurança e operação devem ser
lidas antes de se iniciar as operações com o aparelho e devem ser mantidas para
referências futuras;
Limpeza: desligue a alimentação do equipamento. Não utilize produtos de limpeza
líquidos ou em aerossol. Use somente um pano úmido para limpeza na parte externa;
Instalação: não instale o equipamento sobre lugares instáveis. A queda pode gerar
danos ao produto. Deve ser instalada em local protegido contra exposição a
substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas. Evite expor o equipamento a
campos magnéticos e sinais elétricos. Caso o produto seja fixado a uma superfície
metálica, certifique-se de que essa superfície esteja devidamente aterrada e sem
nenhum tipo de ruído;
Fontes de energia: este produto deve ser operado somente com a fonte de
alimentação indicada nas especificações técnicas;
Manuseio: não desmonte o equipamento e não toque em suas partes internas, pois
causa a perda de garantia. Não deixe o equipamento cair, pois pode causar danos
ao produto e não o exponha a choques e vibrações;
Conexões: não faça conexões não recomendadas neste manual, pois há risco de
incêndios, choque elétrico ou ferimentos;
Inserção de objetos ou líquidos: nunca insira nenhum objeto pelas aberturas deste
aparelho, pontos de tensão ou partes pequenas podem ser tocadas, possivelmente
causando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame nenhum tipo de líquido no
interior do aparelho;
Assistência técnica: não tente consertar este produto, desparafusando ou alterando
algo nas placas bem como outros componentes, além de perder a garantia, pode
ser perigoso. Encaminhe o produto até uma assistência técnica autorizada;
Segurança elétrica: a instalação e as operações devem estar em conformidade
com os códigos locais de segurança elétrica. Não nos responsabilizamos por
incêndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou instalação inadequados;
Segurança no transporte: os devidos cuidados devem ser adotados para evitar
danos causados por peso, vibrações violentas durante o transporte, armazenamento
e instalação. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou problemas advindos
do uso de embalagem integrada durante o transporte.

Até 2 TB HDD / SSD e 1 cartão SD para backup
(na opção de modelo 3G / 4G / WIFI)
+8V ~ +36V
+8V ~ +36V
12V
12V
≤4V (desligar), ≥6V (Ligar)

≤4V (desligar), ≥6V (Ligar)

75Ω

75Ω

2Vpp (Sinal analógico de saída 2Vpp CVBS)
<1V (Nível baixo), >5V (Nível
alto)

<1V (Nível baixo), >5V (Nível alto)

-40°C ~ 80ºC

-40°C ~ 80ºC
192 x 184 x 61mm

Conecte o polo positivo da bateria no cabo positivo do MDVR (cabo vermelho), em
seguida
faça o mesmo com o polo negativo da bateria (cabo preto). Por fim, conecte
o cabo amarelo no pós chave do veículo. Recomenda-se o uso de um fusível entre os
terminais positivos.
Atenção: Quando se utiliza essa configuração, o MDVR é ligado apenas quando a chave
do veículo se encontra na posição ACC. Ou seja, com o veículo ligado (não
necessariamente o motor). Desse modo, o equipamento opera enquanto o veículo estiver
em funcionamento. É importante ressaltar que é possível configurar um tempo em que o
equipamento aguarda para entrar em stand by após o desligamento do veículo.

Alimentação direta com a bateria
Nesse modo de alimentação do equipamento, conecta-se o polo positivo da
bateria no cabo positivo do MDVR (cabo vermelho). Em seguida, faça o mesmo com o
polo negativo da bateria (cabo preto). Por fim, conecte o cabo amarelo no cabo
vermelho (polo positivo).
Atenção: Nesse modo de configuração, o equipamento fica ligado diretamente na
bateria do veículo e, portanto, permanece todo tempo ligado. Vale ressaltar que se
deve atentar a este modo de alimentação pois enquanto o veículo estiver desligado, o
MDVR estará consumindo a bateria do veículo sem algum tipo de carregamento da
mesma.

Instalação das câmeras

Configurações básicas

Instalação câmera ADAS
Instalada no centro do para-brisa do veículo, na parte superior ou inferior, o que
determina a altura que será instalada é o tamanho do veículo.

O menu de configuração possui 7 opções, incluindo, Básico, Registro, Alarme,
Ferramentas, Periféricos, Pesquisa e Informações do sistema e Inteligência Artificial (caso
possua o módulo do sensor de fadiga).
Utilize o controle remoto para acessar o menu de configurações.

Instalação câmera DSM
Instalada no painel do veículo 30° à direita da visão frontal do motorista

Login
Ao acessar o “Login”, a tela abaixo irá aparecer, em “usuário” acesse como “admin” e a
senha, por padrão é “888888”. Após logado será apresentada a tela do menu principal para dar
início as configurações necessárias para o gerenciamento do veículo.

Calibração das câmeras
Obs.: O usuário “administrador” não possui senha, mude
ela nas configurações. Para mais informações acesse o
manual do produto no site.

1º passo) Ligue o equipamento (veja o item Alimentação e
Configuração – página 3) e insira o adaptador WiFi na porta USB
frontal do dispositivo como indica a imagem ao lado.

Termo de Garantia
A CLEAR assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega
do mesmo Garantia Total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

2º passo) Faça o download do aplicativo
iCalibration. Para isso, basta escanear um dos
QRCodes ao lado ou procure-o na loja de
aplicativos do seu celular.

• 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
• 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).
Escaneie aqui para
realizar o download
para versão ANDROID

Escaneie aqui para
realizar o download
para versão iOS

3º passo) Em seu celular, procure pela rede clear nas
opções de conexão WiFi. Caso não encontre, conecte
seu MDVR à um monitor, acesse MENU>PERIFÉRICOS>WIFI
e configure o modo de conexão para AP, assim como
mostrado ao lado. A definição de SSID e senha ficam a
seu critério. Por padrão, tem-se:
SSID: clear
SENHA: 12345678

4º passo) Conecte seu aparelho à rede que foi configurada
no passo anterior. Após a conexão, acesse o aplicativo
iCalibration e selecione a opção como é mostrado na
imagem ao lado.
USUÁRIO: admin
SENHA: 88888888

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado,
você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia
é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa
do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as
normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.
A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:
a) Se o defeito ter sido causado pelo Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante;
b) Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios,
inundações, desabamentos, fogo, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão
provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com
o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
c) Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal
(insetos, etc.);
d) Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;
e) Se o aparelho tiver sido violado.

Informações Adicionais
Para mais informações acesse nosso site e faça o download da
documentação do Sensor de Fadiga, ou escaneie o QRCode ao lado:

5º passo) Assim que o login for efetuado, você será
redirecionado ao menu principal onde poderá
realizar as configurações do seu MDVR MAX.
Localize a opção Algoritmo e selecione a câmera
que deseja efetuar a calibração.
Para mais informações de como calibrar as
câmeras ADAS e DSM, acesse o nosso site
www.clearcftv.com.br/sensor-de-fadiga e faça o
download no Manual de Instalação e Calibração

