
 

 

 



 

 

IMPORTANTE 

 

CUIDADO 

 RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

CUIDADO:  

Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade. Somente operar este 

aparelho com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta. A empresa não será responsável por quaisquer 

danos decorrentes de qualquer uso indevido, mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade de tais 

danos. 
 

 

O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, serve para alertar o usuário sobre a presença de "tensão 

perigosa" dentro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas. 

 

Este ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de instruções na 

literatura que acompanha o aparelho de operação e manutenção (reparos). 

 

Todos os produtos isentos de chumbo oferecidos pela empresa cumprir com os requisitos da legislação européia relativa à 

restrição do diretiva Hazardous Substances (RoHS), o que significa que nossos processos de fabricação e produtos são 

restritamente "isentos de chumbo" e sem as substâncias prejudiciais citadas na diretiva. 

 

O ícone de lixeira com rodas marca simboliza que, na União Europeia, o produto deve ser coletado separadamente no final da 

vida útil do produto. Isso se aplica a seus produtos e quaisquer periféricos marcados com este símbolo. Não descarte esses 

produtos como lixo doméstico comum. Contate o seu revendedor local para os procedimentos de reciclagem deste equipamento. 

 
Este aparelho foi fabricado de acordo com os requisitos de interferências de rádio. 

Comissão Federal de Comunicações Declaração de Interferência 

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe A, conforme a Parte 15 das 

regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado 

em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo 

com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma áre a 
residencial pode causar interferência prejudicial, caso em que o usuário será obrigado a corrigir a interferência às suas próprias custas. 

Agradecimentos de marcas comerciais 

 (E agleEyes) - O pedido de registro seja arquivado e em processo no EUA e em outros países. 

iPhone®, iPad® e IOS® são a marca registrada da Apple Inc., e a Apple detém os direitos de propriedade intelligential ao conteúdo iPhone, 
iPad e iOS. 

Microsoft®, Windows®, Internet Explorer, Google Chrome ™ & QuickTime® mencionados neste documento são marcas comerciais registradas 

de seus respectivos proprietários. 

Renúncia 

As informações contidas neste manual estavam atualizadas quando for libertado. Reservamo-nos o direito de revisar ou remover qualquer 

conteúdo deste manual a qualquer momento. Nós não garantimos nem assumimos qualquer responsabilidade legal ou responsabilidade para a 

exatidão, integridade ou utilidade deste manual. Para a operação de exibição & real, por favor consulte o seu DVR na mão. O conteúdo deste 
manual está sujeito a alteração sem aviso prévio. 

Encalhe 

Este é um produto Classe 1 Segurança (fornecido com uma terra protetora do enterramento incorporada no cabo de alimentação). A ficha só 

pode ser inserida em uma tomada de corrente fornecido com um contato de aterramento protetor. Qualquer interrupção do condutor de 
proteção no interior ou exterior do instrumento é provável fazer o instrumento perigoso. A interrupção intencional é proibida. 

Água e umidade 

Não exponha este produto a pingos ou salpicos e objetos cheios de líquidos, tais como vasos, devem ser colocados sobre o produto. 



 

 

MPEG4 Licenciamento 

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA MPEG-4 VISUAL DE LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES PARA USO PESSOAL 

E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDE O EM CONFORMIDADE COM A NORMA MPEG-4 VISUAL 

("MPEG-4 VIDE O") E / OU (ii) decodificação de MPEG-4 QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA 

ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E / OU FOI OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDE O LICENCIADO PELA MPEG LA PARA 

FORNECER VÍDE O MPEG-4. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS INCLUINDO AS RELACIONADAS À PROMOÇÃO INTERNA E COMERCIAL E LICENCIAMENTO PODEM SER OBTIDAS DA 
MPEG LA, LLC. VER HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

GPL Licenciamento 

 

Este produto contém códigos que são desenvolvidos pela Third-Party-empresas e que estão sujeitos à Licença Pública 

Geral GNU ("GPL") ou GNU Lesser Public License ("LGPL"). 

O Código GPL utilizado neste produto é lançado sem garantia e está sujeito adireitos de autor do autor correspondente. 

Mais códigos de fonte que estão sujeitos às licenças GPL estão disponíveis mediante solicitação.  

Temos o prazer de oferecer aos nossas modificações no kernel do Linux, bem como alguns novos comandos, e 

algumas ferramentas para obtê-lo no código. Os códigos são fornecidos no site FTP, e, por favor, baixá-los a partir do 

seguinte site ou você pode consultar o seu distribuidor: 

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/DVR/GM8210/linux-3.3-fa.tgz 
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1. Visão geral do hardware 

Nota: As funções no painel frontal e o painel traseiro pode variar dependendo do modelo. 

Conteúdo 1.1 Package 

 Pacote padrão  

 DVR  Parafusos de HDD 

 Adaptador e cabo de alimentação  Começo rápido 

 Acessórios opcionais  

 I / O bloco de terminais  Controle remoto IR 

 Mouse USB  

1.2 Painel Frontal 

1) Indicadores LED 

 DVR está ligado. 

 O disco rígido está lendo ou gravando. 

 Um alarme é acionado. (Somente para os modelos 

selecionados) 

 A gravação temporizada está ligado. (Somente para os 

modelos selecionados) 

 Sob o estado de reprodução. (Somente para os modelos 

selecionados) 

2) CH1 ~ 16/1 ~ 8/1 ~ 4 

Pressione as teclas numéricas para selecionar o canal de canal para exibir. 

3)  

Pressione para mostrar o modo de exibição de 4 canais. 

4) SEQ 

Pressione para exibir cada canal em tela cheia, um por um a partir de CH1. Quando o último canal é exibido, ele 

vai repetir a partir do CH1 novamente. Para sair deste modo, pressione "SEQ" novamente. 

5) SLOW 

No modo de reprodução, pressione para mostrar a reprodução lenta. 

6) ZOOM 

Pressione para aumentar a imagem do canal selecionado no modo de gravação IMAGEM ou CAMPO. 

7) TOQUE 

Pressione para reproduzir os últimos dados gravados. 

8) LIST (Lista de eventos Se arch) 

Pressione para pesquisar rapidamente os arquivos gravados por tipos de eventos, ou selecione COMPLETA 

para mostrar todos os logs de eventos. 

Para procurar rapidamente o tempo que quiser, selecione "PROCURA RÁPIDAENTER 

Pressione "Enter" para confirmar a configuração. 

9) MENU 

Pressione "MENU" para entrar no menu principal. 

 

 



Visão geral do hardware 

7 

10) ▲ ( / PAUSA) / ▼ ( / STOP) / ◄ ( / REW) / ► ( / FF) 

Pressione ▲ / ▼ / ◄ / ► para mover para cima / baixo / esquerda / direita. 

No modo de reprodução: 

Préss "▲" para pausar a reprodução. 

Pressione "▼" para parar a reprodução. 

Pressione "►" para avançar rapidamente. 

Pressione "◄" para rebobinar. 

11) AUDIO (SLOW + ZOOM) 

Pressione "SLOW" "ZOOM" + para selecionar o áudio ao vivo ou reprodução de canal de áudio 1 ~ 4. 

 
O áudio ao vivo de canais de áudio 1 ~ 4 
(indicado em branco).  

Reprodução de áudio de canal de áudio 1 ~ 4 
(indicado em amarelo). 

 Canal de áudio desmarcada   

12) P.T.Z. (  + SEQ) 

Pressione " SEQ "" + "ao mesmo tempo para entrar / sair do modo de controle PTZ. 

13) Entrada USB 

Existem duas portas USB no painel frontal, um para conectar o mouse USB para controle do mouse e outro para 

conectar o seu drive flash USB para backup de víde o. 

Nota: Não é permitido ter dois mouses USB ou duas drives flash USB conectados no painel frontal. 

 

Nota: Para a lista de unidades flash USB compatíveis, consulte "ANEXO 5 LISTA USB compatível FLASH 

DRIVE "na página 85. 

1.3 Painel Traseiro 

1) VIDE O IN: Conecte-se ao conector de víde o de uma câmera. 

Nota: O DVR detectará automaticamente o sistema de víde o da câmera, por favor, certifique-se de que 

as câmeras estão conectadas corretamente ao DVR e antes do DVR fornecido pelo aparelho é 

ligado. 

2) ENTRADA DE ÁUDIO 

Conecte-se ao conector de áudio de uma câmera, se a câmera suporta a gravação de áudio. 

Nota: Para fazer um backup de víde o com áudio, verifique se a câmera que suporta a função de áudio 

está ligado ao canal Vide o In e áudio-in canal. Por exemplo, os dados de áudio de áudio CH1 será 

gravado com os dados de víde o de víde o CH1.  

Para 16CH modelos, o áudio CH1 ~ CH4 são correspondentes ao vídeo CH1 ~ CH4  

3) AUDIO OUT 

Conectar-se a um alto-falante com uma saída de áudio mono. 

4) HDMI 

Conecte-se à porta HDMI do monitor que suporta saída de víde o HDMI. 

Nota: Saídas de víde o duplas via ambas as portas VGA e HDMI são suportados. 

5) VGA Conecte-se à porta VGA do monitor que suporta saída de víde o VGA. 

Nota: Saídas de víde o duplas via ambas as portas VGA e HDMI são suportados. 

6) IR (Somente para os modelos selecionados) 

Ligue a linha de extensão receptor IR para controle remoto. 
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7) eSATA (Somente para os modelos selecionados) 

Esta porta é usada para conectar um dispositivo de armazenamento de apoio interface eSATA; por exemplo, um 

disco rígido externo ou uma matriz de disco. 

Nota: Por favor, compra uma matriz de disco de suporte do sistema Linux para garantir o seu DVR para 

funcionar corretamente. 

 

Nota: Se a matriz de disco não está conectado ou bem detectada, verificar o modo de sua matriz de 

disco, ou fazer um padrão de reposição do seu matriz de disco e tente novamente. 

8) EXTERNA I / O (Somente para os modelos selecionados) 

Esta porta é usada para conectar dispositivos externos (como câmeras speed dome ou alarme externo, etc). 

9) LAN 

Conectar-se a Internet por cabo LAN. 

10) DC IN 

Conecte-se ao adaptador fornecido. 

11) VIDE O OUT 

Conectar-se a um monitor CRT para saída do monitor principal. 

12)  Interruptor de alimentação (Somente para os modelos selecionados) 

Mudar para ""Para ligar a energia, e""Para desligar a energia. 
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2. CONEXÃO E CONFIGURAÇÃO 

Antes que o DVR é ligado, certifique-se de ter instalado um disco rígido, ligado pelo menos uma câmera e um 

monitor HDMI. Para mais detalhes, consulte as secções seguintes. 

Nota: O DVR é projetado para detectar automaticamente o sistema de víde o das câmeras conectadas 

(NTSC ou PAL). Para certificar-se o sistema de detecção estiver correta, por favor, verifique se as 

câmeras estão conectadas ao DVR e antes do DVR fornecido pelo poder está ligado.  

Instalação 2.1 disco rígido SATA 

Pelo menos um disco rígido é necessário para o gravador para gravar imagens de víde o, e atualização de 

firmware pode ser falha se não houver nenhum disco rígido instalado no gravador. 

Um dos seguintes dois tipos de instalação no disco rígido é aplicável para o seu modelo de DVR. Por favor, 

verifique as instruções abaixo para ver qual método de instalação é o caminho certo para o seu DVR para instalar 

um disco rígido. 

 Tipo 1 

Nota: Aqui tem um modelo 8CH como um exemplo de como conectar um disco rígido para o seu 

dispositivo. Para saber quantos discos rígido pode ser instalado, por favor, consulte as 

especificações do seu dispositivo. 

Passo 1: Remova a tampa superior, e encontrar o conector do disco rígido e o suporte no dispositivo. 

CR2032

Hard Disk

Connector

Bracket

 

Passo 2: Obter um disco rígido compatível. Com o lado da PCB virado para baixo, insira o disco rígido para um dos 

conectores de disco rígido.  

Nota: Para usar um disco rígido verde, use SOMENTE o disco rígido projetado especialmente para 

vigilância para garantir que o dispositivo funciona corretamente.  
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CR2032

Hard Disk

 

Passo 3: Fixe o disco rígido para o suporte fixando o parafuso no suporte. 

CR2032

Hard Disk

 

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

 Tipo 2Nota: Aqui tem um modelo 8CH como um exemplo de como conectar um disco rígido para o seu 

dispositivo. Para saber quantos discos rígido pode ser instalado, por favor, consulte as especificações do 

seu dispositivo. 

Passo 1: Remova a tampa superior, e encontrar onde instalar um disco rígido. 

CR2032

Screw hole for

fastening hard disk  

Passo 2: Obter um disco rígido compatível. Com o lado da PCB virado para baixo, encontrar os orifícios na base do 

DVR e coloque o disco rÍgido no DVR. 

Nota: Para usar um disco, use SOMENTE o disco rígido projetado especialmente para vigilância para 

garantir que o dispositivo funciona corretamente.  
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H
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 D
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Screw hole

Screw hole

 

Passo 3: Alinhe os orifícios na base do DVR e do disco rígido. Em seguida, prenda o disco rígido o DVR a base com 

os parafusos fornecidos a partir do lado inferior do DVR. 

Passo 4: Conecte o barramento de dados e o cabo de alimentação para o disco rígido. 

CR2032

 

Passo 5: Recoloque a tampa superior e aperte os parafusos removidos no Passo 1. 

Conexão 2.2 Câmara 

Instale a câmera na parede ou no teto com base em seu ambiente de instalação e tipo de câmera. Para detalhes 

da instalação, consulte o manual do usuário de sua câmera.  

2.2.1 Normal / Lens Camera motorizado 

1) Conectando-se a entrada de vídeo DVR 

Ligue a saída de vídeo da câmera à porta de entrada de vídeo do DVR com um cabo coaxial ou cabo RCA 

com um conector BNC. 

2) Conectando-se a entrada de áudio DVR (Opcional) 

Conecte a saída de áudio da câmera à porta de entrada de áudio DVR com um cabo RCA. 

3) Conectar à alimentação 

Conecte a câmera à alimentação elétrica. 

2.2.2 Câmera Speed Dome 

A descrição a seguir está tomando câmera Speed dome da nossa marca como um exemplo.  
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Nota: A fiação RS485 não é necessário quando seu DVR e câmera speed dome são ambos nossa série 

HD CCTV. Se sim, por favor, vá para PASSO 5 diretamente para a configuração da câmera PTZ.  

 

Nota: Velocidade de conexão da câmera dome para a série de não-HD CCTV está disponível apenas para 

os modelos DVR selecionados. 

PASSO 1: Obter um cabo RJ11 com o comprimento adequado à sua conexão. 

Diferente conector RJ11 pode ter disposição fio diferente, assim que a conexão pode ser diferente. Se 

você não pode controlar o DVR após a conexão, por favor, inverter a conexão do cabo RJ11 com o 

DVR. 

PASSO 2: Retirar uma extremidade do revestimento isolante do cabo RJ11. 

Remover uma extremidade do revestimento isolante do cabo RJ11 para encontrar o RS485-A e os fios 

RS485-B, e remover o revestimento isolante para revelar os fios nus para posterior ligação. 

PASSO 3: Torça os fios RS485-A e RS485-B do cabo RJ11 e a câmera speed dome juntos. 

Torça o RS485-A (vermelho) e fios do cabo RJ11 para o RS485-A (marrom) e fios da câmera speed 

dome RS485-B (laranja) RS485-B (verde). Para proteger os fios nus, use a fita isolante para cobrir os 

fios torcidos. 

PASSO 4: Conecte a outra extremidade do cabo RJ11 para DVR. 

Soldar o RS485-A (vermelho) e fios do cabo RJ11 para os pinos correspondentes no painel traseiro do 

DVR RS485-B (verde). 

PASSO 5: Coloque a câmera no lado do DVR. 

Botão direito do mouse para mostrar o menu principal no modo de exibição ao vivo, e vá para 

" "(ADVANCED CONFIG)  "Dispositivos" para ajustar a câmera. 

a) Selecione o dispositivo para "PTZ". 

b) Definir o ID com o valor igual ao de um conjunto na câmara. O ID padrão da câmera é 000. 

c) Selecione o protocolo para "NORMAL". 

d) Definir a taxa de transmissão para o valor igual ao de um conjunto na câmara. A taxa de transmissão 

padrão da câmera é 2400. 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  CH1 CH2 CH3 CH4           

DETECÇÃO  DISPOSITIVO PTZ   

ALERT  Identidade 000 

REDE  PROTOCOLO NORMAL   

EXIBIÇÃO  TAXA 2400   

REGISTRO    

DISPOSITIVOS    

DCCS    

IVS    

AVISAR    

   

SAÍDA   
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2.3 Ligação do dispositivo externo 

Alguns modelos de DVR suporte conexão de dispositivo externo com RS485 e alarme de portas I / O, permitindo 

aos usuários conectar dispositivos de controle, como um controlador de teclado, ou conectar dispositivos de 

alarme como um contato magnético ou campainha. 

Verifique o manual do usuário de seu dispositivo externo para saber qual pino (s) deve ser usada, e conectá-lo 

aos pinos correspondentes no painel traseiro do DVR. 

2.4 DVR Power On 

Este dispositivo deve ser operado apenas com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta do fabricante. 

Conecte o cabo de alimentação indicado ao adaptador elétrico e conecte a uma tomada elétrica.  

Se o dispositivo tiver um interruptor de alimentação no painel traseiro, ligue-a "-". O LED de energia será ligado. 

Se o seu dispositivo não tiver um interruptor de alimentação no painel traseiro, o poder está em uma vez que a 

fonte de alimentação está ligado. 

Nota: Antes que o DVR é ligado, certifique-se (1) as câmeras estão conectadas e para a detecção do 

sistema de víde o da câmera fornecido pelo poder de ser correto, e (2) um monitor HDMI está 

ligado ao DVR para detecção de saída de víde o correto. 

 

Nota: Para garantir que seu DVR funciona constantemente e corretamente, é recomendado o uso de 

uma UPS, Fonte de energia ininterrupta (Opcional), para operação contínua.  
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3. PARA USO INICIAL 

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, você pode ser solicitado a: 

 Vá até o assistente de configuração 

 Limpar de HD 

 Nome de usuário e senha Change default 

3Assistente de Configuração 0,1 

O assistente de configuração é solicitado para guiá-lo terminar o mais comum configurações que você pode 

precisar fazer.  

Nota: Está tudo bem para ignorar o assistente. Você pode definir as seguintes configurações mais tarde 

em seus respectivos menus.  

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

 INGLÊS  

 

BEM-VINDO ao assistente de configuração. 

Siga o assistente PARA TERMINAR configurações básicas. 

 SKIP  E aZy NEXT  

Escolher "E aZy" (E aZy Networking) para ir diretamente para a página de configuração E aZy Networking, e 

referem-se a "APÊNDICE 9 E AZY NETWORKING" na página 90 para detalhes. 

Nota: Para configurar a configuração de rede usando E aZy Networking mais tarde, por favor, vá para 

"COMEÇO RÁPIDO"  "E aZy". 

Ou selecione "NEXT" para ir para a próxima etapa. 

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

ENTRADA POR FAVOR, ESTE NOME DA MÁQUINA 

   

 

 SKIP  PREV NEXT  

Nome do dispositivo. Se você não quer nome ar o dispositivo, basta pular para a próxima etapa. 

Nota: Para nome ar o dispositivo mais tarde, por favor, vá para "SYSTEM"  "SYSTEM INFO". 

 

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

NOME DE UTILIZADOR office_hd 

SENHA office145 

CONFIRME A SENHA office145 

 

ENTRADA POR FAVOR DO ADMINISTRADORO nome de usuário e senha. 

 

 SKIP  PREV NEXT  
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Alterar o nome de usuário e a senha padrão. Se você não alterar o nome de usuário e senha aqui, você não é 

capaz de ir para a próxima etapa. Esta etapa é obrigatória. 

Nota: Para alterar ou nome de utilizador editar e senhas, acesse "SYSTEM"  "Conta". 

 

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

ENCONTRO 2015 / MAR / 05 

TEMPO 14:33:46 

FORMATO Y / M / D  

GMT 
GMT + 08: 
00 

 

 

 

 SKIP  PREV NEXT  

Defina a data e a hora.  

Se você não quiser definir a data e a hora agora, apenas pule para a próxima etapa. No entanto, é necessário 

manter o direito de data e hora para garantir a exatidão dos dados registrados. 

Nota: Para definir a data e a hora mais tarde, por favor, vá para "COMEÇO RÁPIDO"  "SETUP TIME" 

("6.1.2 TIME SETUP "na página 34). Quando a data e tempo são alterados, você será solicitado 

para limpar o disco rígido (s). Selecione "Sim" para apagar os dados gravados anteriormente, ou 

pode haver transtorno de dados e você não iria encontrar a metragem que você precisa. 

 

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

NTP SERVER Pool.ntp.org 

SYNC PERÍODO DESLIGADO  

 

 

 SKIP  PREV NEXT  

Configurar se você deseja se conectar este dispositivo a um servidor NTP para obter o momento certo on-line. 

Nota: Para definir a data e hora mais tarde, por favor, vá para "COMEÇO RÁPIDO"  "SETUP TIME" 

("6.1.2 TIME SETUP "na página 34). 

 

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

TIPO DE REDE STATIC  

IP 192.168.1.10 

GATEWAY 192.168.1.1 

NETMASK 255.255.255.0 

DNS PRIMÁRIO 8.8.80,8 

DNS SECUNDÁRIO 168.95.1.1 

PORT 80 

 

 

 SKIP  PREV NEXT  
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Configuração de rede configure usando o método tradicional. Para mais informações, faça o download 

www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf. 

Nota: Para configurar a instalação de rede usando o método tradicional mais tarde, por favor, vá para 

"ADVANCED CONFIG"  "Rede" ("REDE" na página 49). 

 

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

SERVIDOR SMTP Smtp.gmail.com 

PORT 465 

MAIL FROM manager@gmail.com 

Encriptação SSL LIGAR 

VERIFIQUE A SENHA LIGAR 

NOME DE UTILIZADOR manager@gmail.com 

SENHA ●●●●●● 

  

 

 

 SKIP  PREV NEXT  

Configurar notificações de eventos por e-mail.  

Nota: Para configurar notificações de e-mail mais tarde, por favor, vá para "ADVANCED CONFIG"  

"REDE" -> "EMAIL" ("E-MAIL" na página 49). 
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ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO 

DDNS LIGAR 

SISTEMA DE NOME EagleEyes  

NOME DO HOST MAC000E533A3D 

O EMAIL  

  

ATUAL ENDEREÇO  

MAC000E533A3D4A.ddns.e agleeyes.tw 

 

 SKIP  PREV NEXT  

Habilitar DDNS se necessário. 

Nota: Para ativar o DDNS mais tarde, por favor, vá para "ADVANCED CONFIG"  "REDE"  "DDNS" 

("REDE" na página 49). 

3.2 Limpar Disco Rígido 

Quando este dispositivo é ligado,  você será solicitado a limpar o disco rígido (s): 

LIMPAR HD 

LIMPAR HD HDD0 

 SIM  NÃO  

Por favor, escolha "SIM" para limpar o disco rígido (s) ligado, ou este dispositivo não irá detectar os discos rígidos 

corretamente para gravação de víde o.  

Pode levar algum tempo para limpar o disco rígido (s) ligado. Quando é feito, você vai ver a capacidade do disco 

rígido restante no canto superior direito da tela. 

Nota: Se necessário para limpar discos rígidos, a fim de formatar os discos conectados ao formato 

direito de guardar dados de víde o. O formato usado para este dispositivo não pode ser lido 

diretamente em um PC. Por favor, não instalar o disco rígido diretamente para um PC e tentar 

copiar os dados de víde o guardados no disco rígido. Os dados de víde o podem ser prejudicados.  

Para alterar mais tarde, clique direito para mostrar o menu principal, e selecionar  (SYSTEM)  "SYSTEM 

INFO"  "CLE AR HDD". O DVR irá reiniciar quando os dados do disco rígido serão apagados.  
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SISTEMA 

 

CONTA  TAXA DE TRANSMISSÃO 2400   

FERRAMENTAS  HOST ID 000 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 R.E.T.R 5   

DATA BACKUP  AUTO KEY LOCK (S) NUNCA   

REGISTRO DE BACKUP  LIMPAR HD HDD-0   

RELATÓRIO REGULAR  RESTABELECER AJUSTES ENVIAR 

  REMOTE CONTROL ID 000 

  DISPOSITIVO DE TÍTULO ESCRITÓRIO 

    

  TIPO DE SÉRIE RS485 

  FORMATO VIDE O NTSC 

  VERSÃO 1019-1008-1010-1010 

   

SAÍDA   
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30,3 Mudança de Nome de Usuário e Senha 

É recomendado para alterar o nome de usuário e a senha deste dispositivo para manter sua conta segura. Caso 

contrário, qualquer pessoa pode acessar este dispositivo se ele sabe o nome de usuário e senha padrão. 

Vá através do assistente de configuração em primeiro lugar, você será solicitado para alterar o nome de usuário e 

senha: 

ATENÇÃO 

Aconselhamos alterar a senha padrão 
para uma maior segurança. 

 MODIFICAR 

O ME LEMBRE DEPOIS 

O Não me lembre ANYMORE 

 CONFIRMAR  

Escolher "MODIFICAR" para iniciar a mudança imediatamente.  

Para alterar mais tarde, clique direito para mostrar o menu principal, e selecionar  (SYSTEM)  "Conta" para 

alterar o nome de usuário e senha do SUPERVISOR padrão.  

SISTEMA 

 

CONTA  LISTA DE 
USUÁRIO 

 

FERRAMENTAS  NOME DE 
UTILIZADOR 

NÍVEL 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 administrador SUPERVISOR 

DATA BACKUP    

REGISTRO DE 
BACKUP 

   

RELATÓRIO 
REGULAR 

   

    

    

    

   

SAÍDA  ADD EDIT DEL 
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4. INTERFACE DE USUÁRIO 

40,1 DVR Acesso 

Conecte o mouse USB em uma das portas USB no painel frontal do DVR, e verifique se há um ícone do mouse 

( ) Na tela, indicando que o mouse USB é detectado corretamente.  

Mova o mouse para inserir a senha DVR com o teclado de senha. O nome de usuário e a senha padrão são 

ambos “administradores”. O status será alterado de  (Bloqueio de teclas) para  (Desbloquear). 

Nota: Você pode configurar quatro níveis de usuários diferentes ter diferentes privilégios de acesso em 

"SYSTEM"  "Conta". Para detalhes, consulte "Criação Nível 5.2 do Usuário" na página 23. 

Senha de entrada 

 

40,2 Vivo Página 

 

4.2.1 DVR Estado 

Nota: Alguns ícones são apenas para alguns modelos. 

 

 
Bloqueio de teclas 

 
Unlock Key 

 
Substituir em  Substituir off 

 
Internet desconectado 

 
Internet conectado 

 
Conexão local  Mouse USB conectado 

 Unidade flash USB / dispositivo 

conectado 

 Nenhum dispositivo USB conectado 

 
IVS sobre   

 
Timer no registro 

 
Registro temporizador off 

 
Modo de PTZ no 

 
Modo PTZ off 

 Modo de seqüência em  Modo de seqüência fora 
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4.2.2 Status do Canal 

Nota: Alguns ícones são apenas para alguns modelos. 

 

 
O áudio ao vivo em 

 
Áudio off 

 
Reprodução de áudio 

em 

 
Reprodução de áudio off 

 Gravação 
 

Controle PTZ 
 

Evento de movimento  Evento de alarme 

 Evento PIR 

 Evento cerca virtual  
Uma maneira evento 

passe 

 
Mudança de Cena evento 

4.2.3 Ícones relacionados com gravações 

1) Gravação Manual 

Por padrão, a gravação manual está em ( ) Quando o DVR está ligado e um disco rígido está instalado. 

2) Gravação de Eventos 

Os ícones de eventos,  /  /  /  /  / , mostrarem na barra de status do canal quando 

ocorrer seus respectivos eventos e a função de registro relacionado está ligado. 

3) Temporizador de gravação 

Quando a gravação temporizada está ativada, você verá " " na tela. 

4) HDD sobrescrito 

Sejam padrões, a função substituída HDD está definida para ON, e " "Será mostrado na tela. 

Nota: Para desabilitar esta função, clique direito para exibir o menu principal no modo de exibição ao 

vivo, e vá para " "(ADVANCED CONFIG.)  "REGISTRO"  "SUBSTITUIR". 

40,3 Rápido Barra de Menus 

Mover-se para a marca da seta para estender a barra de menu rápido e mostrar as cinco funções como segue: 

Menu Rápido: Open   

 

 

 
Clique para mostrar o painel interruptor do canal e selecione o canal 

que deseja.  

 

Clique para exibir o painel de controle de reprodução e clique em  

para jogar a mais recente vide oclipe gravado, ou clique  para 

entrar na lista de pesquisa. 

 

Mudar para o canal que deseja em primeiro lugar, e depois clique  

para entrar no modo de zoom-in. Neste modo, clique e arraste a 

moldura vermelha no canto inferior esquerdo da tela para ir para o 

lugar que você quer ver. Para sair deste modo, clique em . 

 
Clique para mostrar o poder off painel para qualquer parada ou 

reiniciar o sistema. 
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4.4 Menu Principal 

Botão direito do mouse em qualquer lugar na tela para mostrar o menu principal como se segue, e botão direito 

do mouse novamente para sair. 

Menu principal   

 

  COMEÇO RÁPIDO 
Clique para definir a exibição de status, 

configurações de imagem e data e hora. 

  SISTEMA Clique para definir as configurações do sistema. 

  
Informações sobre o 

evento 
Clique para entrar no menu de busca de evento. 

  ADVANCED CONFIG 

Clique para definir CÂMERA, detecção, alerta, 

rede, visualizar, DISPOSITIVOS*, DCCS, IVS* e 

AVISAR*. 

  HORÁRIO LOCAL 

Clique para definir o temporizador para o registro, 

detecção de movimento, alarme (dentro e fora)*, 

Push Víde o*E campainha. 

  * Para modelos selecionados somente 
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5. FUNÇÕES MAIS COMUNS 

50,1 Key bloqueio / desbloqueio 

Para bloquear ou desbloquear operação local, clique em  (Desbloquear) ou  (Lock) na barra de status do 

DVR para alterar o status para  (Travar) ou  (Desbloquear). 

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

Nota: O nome de usuário e a senha padrão são ambos "admin", que é o mais alto nível de usuário. 

 

Nota: Diferente nível de usuário diferente tem privilégio de acesso para determinadas funções do DVR. 

Por favor, consulte a seção "Criação de Nível 5.2 do usuário" na página 23. 

5Nível de Criação 0,2 Usuário 

Nota: Esta função está disponível apenas para "supervisor".  

Para criar conta de usuário diferente para diferentes privilégios de acesso, clique em  (SYSTEM) e selecione 

"Conta" para entrar "LISTA DE USUÁRIO". 

SISTEMA 

 

CONTA  LISTA DE 
USUÁRIO 

 

FERRAMENTAS  NOME DE 
UTILIZADOR 

NÍVEL 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 administrador SUPERVISOR 

DATA BACKUP  power Power User 

REGISTRO DE 
BACKUP 

 normal NORMAL 

RELATÓRIO 
REGULAR 

 convidado GUEST 

    

    

   

SAÍDA  ADD EDIT DEL 

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

 Função Nível de Usuário 

  SUPERVISOR PODER NORMAL GUEST 

 Status DVR 

 /  Bloqueio de teclas / desbloqueio     

 Estado do canal 

/  O áudio ao vivo on / off     
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 Função Nível de Usuário 

  SUPERVISOR PODER NORMAL GUEST 

 /  Reprodução de áudio on / off     

 
Controle PTZ     

 Barra de menu rápido 

 
Seleção de canal     

 
Reprodução     

 
Zoom digital     

 
Poder     

 Menu principal 

 
Começo rápido     

 
Sistema     

 
Informações sobre o evento     

 
Configuração Avançada.     

 
Marcar Ambiente     

 Controle de reprodução 

 
Avanço rápido     

 
Fast Rewind     

 /  
Play / Pause     

 
Pare     

 
Reprodução Lenta     

 /  
Anterior / Próximo horas     

 
Busca rápida     

50,3 Controle PTZ  

Nota: Esta função está disponível apenas para "supervisor" e "Power User". Para saber mais detalhes, 

consulte "Criação Nível 5.2 do Usuário" na página 23. 

 

Nota: Para a nossa marca HD CCTV câmera série motorizados, clique em  pode apenas mostrar í
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cones específicos para distância focal e ajuste de foco. Para mais detalhes, consulte o respectivo 

manual do utilizador. 

Na visão completa 

Na exibição de divisão, clique no canal que pretende mudar para o modo de tela cheia, e clique em  para 

mostrar o painel de controle PTZ. 

 

 
Menu da Câmera 

Clique para entrar no menu principal da câmera.  

Para obter detalhes sobre cada menu da câmera, consulte o 
respectivo manual do utilizador. 

 
Entrar Clique para confirmar sua seleção / entrar no menu. 

 /  /  /  

Cima baixo esquerda 

direita 

Clique nas setas ( /  /  / ) Para mais a câmera lente para cima 
/ baixo / esquerda / direita. 

 /  Iris + / Iris - 

Estes dois botões são projetados para a câmera PTZ que usa 

Pelco-D de controlar. Para conhecer as ações depois de clicar Iris + e 
Iris -, por favor consulte o manual do usuário da câmera. 

 /  
Zoom in / out max 

Clique para ampliar a imagem para o maior / diminuir o zoom na 

imagem ao seu tamanho original. 

 /  Zoom in / out Clique para fazer zoom in / out da imagem. 

 /  

Concentre-se perto / 

longe 
Clica para ajustar a focagem da imagem. 

 
Modo Auto 

Clique para ativar a função de auto. 

Antes de usá-lo, você precisa atribuir uma função específica que será 

ativado quando " "For clicado. Para mais detalhes, consulte o 

manual do usuário da câmera. 

 
Ponto predefinido Clique para entrar no ponto predefinido PTZ que você quer ver. 

 
Rastre amento Auto 

Clique para iniciar o rastreio automático quando a câmera speed 
dome suporta esta função. 

 
Foco manual 

Esta função é  usada para memorizar os parâmetros de foco 

vocTenho feito depois que você usa  / /  /  para ajustar  

manualmente o comprimento focal e concentrar. A próxima vez 

quando você se move para o mesmo comprimento focal, a câmera 

usará os parâmetros como as para o foco automático. 

 
Foco Automático Clique para ajustar automaticamente o foco da câmera. 

Na exibição de divisão 

Clique  na barra de estado do canal para exibir o painel como se segue: 

 

 /  /  /  
Cima baixo esquerda 

direita 

Clique para mover sua seleção cima / baixo / 

configurações de esquerda / direita, ou de mudança. 

 /  O zoom digital in / out 
Clique para fazer zoom in / out a imagem da câmera 
digital. 

 /  
Concentre-se perto / 

longe 
Clica para ajustar a focagem da imagem. 
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 Ponto predefinido 

Clique para exibir o painel ponto predefinido para 

visualização ponto predefinido ou configuração. Para 
mais detalhes, consulte a seção abaixo. 

Como definir um ponto predefinido: 

Passo 1: 

 

Passo 2: Clique  ou  para a proporção adequada 

que você precisa, e clique  /  /  /  para 

se deslocar para o ponto que você deseja 

configurar como um ponto pré-definido. 

Passo 3: Clique na numeração que você deseja configurar 

para este ponto, e espere até ver  (Envio de 

comandos) aparecendo e desaparecendo na barra 

de status DVR. 

Passo 4: Repita a partir do Passo 1 novamente para definir 

outros pontos, se necessário, ou clique  para 

retornar ao painel de seleção do ponto pré-definido.  
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Como ir a um ponto pré-definido: 

Passo 1: 

 

Passo 2: Selecione a numeração em que salva a visão da câmera que você 

quer ver, e espere até ver  (Envio de comandos) aparecendo e 

desaparecendo na barra de status DVR. 

5Reprodução 0,4 

Nota: Esta função é NÃO disponível para "convidado". Por favor, consulte a seção "Criação de Nível 5.2 

do usuário" na página 23. 

Clique em " "Na barra de menu rápido para exibir o painel de controle de reprodução e clique em  jogar o 

mais tardar gravado clipe de víde o, ou clique  para entrar na lista de pesquisa. 

 

Nota: Deve haver pelo menos 8192 imagens de dados gravados para que a reprodução funcione 

corretamente. Se não, o dispositivo irá parar a reprodução. Por exemplo, se o IPS está definido 

para 30, o tempo de gravação deve ser de pelo menos 273 segundos (8192 imagens / 30 IPS) 

para que a reprodução funcione corretamente. 

5.4.1 Controle Playback 

 
Avanço rápido 

Aumenta a velocidade de avanço rápido. Clique uma vez para aumentar em 4X a 

velocidade de avanço e clique duas vezes para obter velocidade 8X, etc., e a 

velocidade máxima é de 32X. 

 
Fast Rewind 

Aumentar a velocidade de retrocesso. Clique uma vez para obter 4X velocidade 

e clique duas vezes para obter velocidade 8X, etc., e a velocidade máxima é de 

32X. 

 /  Play / Pause 

Clique para ouvir o mais recente vide oclipe gravado imediatamente, e clique 

novamente para fazer uma pausa. 

No modo de pausa, clique em  uma vez para avançar um quadro e clique em 

 para retroceder um quadro. 

 
Pare 

Clique para parar a reprodução de víde o. 

 

Reprodução 

Lenta 

Clique uma vez para obter 1 / 4X a velocidade de reprodução e clique duas 

vezes para 1 / 8X velocidade de reprodução. 

 /  

Anterior /  

Próximo horas 

Clique para ir para o próximo intervalo / tempo anterior em uma hora, por 

exemplo, 11:00 ~ 12:00 ou 14:00 ~ 15:00, e começar a jogar o mais rapidamente 

vide oclipe evento registrado durante toda esta hora.  

 Repita 
Clique para definir o ponto A e o ponto B em um clipe de víde o, e o sistema vai 

jogar apenas o intervalo especificado no mesmo clipe. 

 
Cópia de 

segurança 
Clique para abrir o menu de backup para backup de víde o. 
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5.4.2 Pesquisa de Eventos 

Clique  para pesquisar rapidamente os arquivos gravados por tipos de eventos, ou selecione COMPLETA 

para mostrar todos os log’s de eventos. 

Para procurar rapidamente o tempo que quiser, selecione "PROCURA RÁPIDA".  
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5.4.3 AReprodução udio 

No modo de reprodução, clique em  ou  na barra de status do canal para jogar ou gravação de áudio 

mudo. 

Nota: Para fazer um backup de víde o com áudio, ou reproduzir uma gravação com áudio, verifique se 

a câmera que suporta a função de áudio está ligado ao canal Vide o In e áudio-in canal. Por 

exemplo, os dados de áudio de áudio CH1 será gravado com os dados de víde o de víde o CH1. 

Para 16CH modelos, o áudio CH1 ~ CH4 são correspondentes ao víde o CH1 ~ CH4 

respectivamente. 

50,5 Víde o de backup 

Nota: Esta função está disponível para "supervisor". Para detalhes, consulte "Criação Nível 5.2 do 

Usuário" na página 23. 

 

Nota: Antes de usar a unidade flash USB, por favor use o PC para formatar a unidade flash USB para o 

formato FAT32. Para a lista de drives flash USB compatíveis, consulte "ANEXO 5 LISTA USB 

compatível FLASH DRIVE "na página 85. 

 

Nota: Backup de víde o poderia ser feita através de uma unidade flash USB ou pela Internet. As suas 

NÃO permissão para conectar o disco rígido para o seu PC diretamente para ele pode prejudicar 

os dados gravados, salvos no disco rígido. 

Para copiar dados de víde o para backup de víde o, clique em  (SYSTEM), e selecione "backup de dados". 

SISTEMA 

 

CONTA  DATA DE INÍCIO 2009 / novembro / 19 

FERRAMENTAS  START TIME 08:30:21 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 DATA FINAL 2009 / novembro / 19 

DATA BACKUP  FIM DO TEMPO 17:59:29 

REGISTRO DE BACKUP  CHANNEL 3 SELECIONADOS   

RELATÓRIO REGULAR    ALL  

    CH1   

    CH2   

    CH3   

    CH4   

    CH5   

       

  DISCO RÍGIDO ALL HDD   

  SAÍDA FORMATO DO ARQUIVO  AVI 

  DISPOSITIVO TARGET DISPOSITIVO USB 

  CÓPIA DE SEGURANÇA ENVIAR 

  EXIGIR SIZE: 554MB ENVIAR 

   

SAÍDA  TAMANHO DISPONÍVEL: 3788.0MB 
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Passo 1: Selecione o tempo dentro do qual inclui os dados de víde o que você deseja fazer backup. 

Passo 2: Selecione o canal (s) em que inclui os dados de víde o que você deseja fazer backup. 

Passo 3: Em "FORMATO DE SAÍDA FILE", selecione o formato de saída de víde o: DEFAULT / AVI. 

 “Quando “DEFAULT” é selecionado, o filme é salvo “.dv5 ", E você só pode abri-lo com o nosso próprio player de 

víde o no PC. Para mais detalhes, consulte "50,6 Reprodução de víde o no PC (.dv5)". 

Nota: É recomendado para salvar o arquivo para o formato padrão por razões de segurança. Apenas 

player de víde o específico suporta o formato padrão e nem todos podem ver as imagens de víde 

o. 

 Quando "AVI" é selecionado, o filme será convertido para "avi", e você pode abri-lo com qualquer leitor 

multimídia que suporta o formato "AVI" no PC. 

Passo 4: Em "DEVICE traget", selecione "Dispositivo USB" para backup de víde o.  

Passo 5: Em "Exigir SIZE", selecione "Submit" para saber o tamanho do arquivo do selecionado metragem. 

Passo 6: Em "Backup", selecione "Submit" para começar cópia metragem para sua unidade flash USB, e esperar 

que a mensagem de sucesso de backup é exibida. 

50,6 Reprodução de víde o no PC (.dv5) 

Para backup de víde o com o "formato dv5 ", Você só pode usar nosso próprio jogador para jogar. 

Nota: As suas NÃO permissão para remover o disco rígido instalado no DVR e conectá-lo diretamente 

para o seu PC para verificar os vide oclipes gravados. Pode prejudicar os arquivos salvos no disco 

hark, causando a perda desses arquivos mesmo quando o disco é substituído de volta para o DVR. 

Para jogar ".dv5 " víde o no seu PC: 

Passo 1: Insira a unidade flash USB com dados gravados em seu PC. 

Nota: Os sistemas operacionais de PC suportados são Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows 

XP. 

Passo 2: Encontre o programa "PLAYER.EXE" na unidade flash USB e clique duas vezes nele para instalar. 

Nota: "PLAYER.EXE" também pode ser baixado a partir de 

www.surveillance-download.com/user/t204.swf. 

Passo 3: Execute o programa, Vide oPlayer e navegue até onde você salvar os dados gravados. 

Passo 4: Selecione o arquivo que você deseja iniciar a reprodução de víde o 

5.6.1 Converter o formato de arquivo para AVI 

Para converter o formato de arquivo de víde o para AVI, clique em "AVI" no painel de reprodução para iniciar 

a conversão do arquivo. 

Nota: O áudio gravado (se houver) serão removidos quando o formato de arquivo é convertido em AVI. 

 

Nota: Se a filmagem inclui dados para múltiplos canais, clique para um canal específico para esta função 

funcionar corretamente. 
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50,7 Zoom Digital  

Mude para o canal que deseja aumentar o zoom, e passar para o lado esquerdo da tela para mostrar a barra de 

início rápido. Clique  para entrar no modo de zoom-in. Neste modo, clique e arraste a moldura vermelha no 

canto inferior esquerdo da tela para ir para o lugar que você quer ver. 

 

Para sair deste modo, botão direito do mouse em qualquer lugar na tela. 

Nota: Você precisa sair do modo de zoom primeiro a utilizar outras funções do DVR. 
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6. MENU PRINCIPAL 

60,1 QUICK START 

6.1.1 GERAL 

COMEÇO RÁPIDO 

 

GERAL  TITULO DO CANAL LIGAR 

TIME SETUP  ESTADO DO EVENTO LIGAR 

LUZ DO DIA  Data de exibição LIGAR 

E aZy  DCCS EXIBIÇÃO LIGAR 

  
MOUSE SENSIBILIDADE 0 5 10

 

  
AUDIO GAIN 0 5 15

 

  RECORDE CONFIG ESTABELECER 

    

    

   

SAÍDA   

1) TITULO DO CANAL 

Selecione para exibir o título do canal ou não (ON / OFF). 

2) ESTADO DO EVENTO 

Selecione para exibir os ícones de eventos ou não (ON / OFF).  

Nota: Para obter detalhes sobre cada ícone evento, por favor, consulte "40,2 Vivo página "na página 20. 

3) Data de exibição 

Selecione para exibir a data ou não (ON / OFF). 

4) DCCS EXIBIÇÃO 

Selecione para exibir o OSD ou não (ON / OFF) quando os usuários estão usando as funções da câmara 

específicos. 

Nota: Esta função só está disponível quando a câmera HD CCTV conectado é a mesma marca como este 

gravador. 

5) MOUSE SENSIBILIDADE 

Selecione a sensibilidade do mouse. Quanto maior o valor, maior a sensibilidade do mouse. 

6) AUDIO GAIN 

Escolher o nível para melhorar os sinais de áudio. Quanto maior for o valor, mais forte dos sinais. 
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7) RECORDE CONFIG 

Clique em "SETUP" para entrar na página de configuração individualmente para gravação manual, 

gravação de evento e registro timer. 

a) Selecione o tipo de registro que você deseja definir. 

b) Em "CHANNEL", selecione "ALL" para aplicar as alterações aqui para todos os canais. 

Nota: O I.P.S. seção é baseada no sistema NTSC.  

COMEÇO RÁPIDO 

GRAVAÇÃO 
MANUAL 

GRAVAÇÃO 
EVENTO 

GRAVAÇÃO  

CHANNEL TAMANHO DA 
IMAGEM 

I.P.S. QUALIDADE BITRATE 

ALL FHD (1080p) 240 SUPER MELHOR 2064 

     

     

     

     

     

     

   SAÍDA 

    

Ou, selecione "Por Canal" para definir o tamanho da imagem, imagem por segundo e qualidade de 

imagem individualmente para cada canal. 

Nota: As opções disponíveis para DIM.IMAGEM acordo com o gravador que você tem.  

 

TAMANHO DA 

IMAGEM 

Os pixels da imagem, por exemplo, FHD (1080p) = 1920 x 1080.  

Quanto mais pixels, mais clara a imagem, mas o mais o tamanho do arquivo. 

I.P.S. Imagem por segundo. Quanto mais a IPS, o mais fluente o víde o, mas o mais o 

tamanho do arquivo. 

QUALIDADE Qualidade da imagem. 

BITRATE Ele é usado para definir o limite superior do número de transmissão por segundo. 

O valor é 256-4096. 

O valor ajustado aqui está relacionado com o tamanho da imagem. Por exemplo, 

aqui estão os valores recomendados: 

 FHD (1080p) => 2048 

 HD (720p) => 1024 

Quanto mais o valor, maior o tamanho do arquivo, mas a estabilidade do sistema 

pode ir para baixo. Quanto menos o valor, menor o tamanho do arquivo, mas a 

qualidade da imagem pode ir para baixo. 
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6.1.2 TIME SETUP 

COMEÇO RÁPIDO 

 

GERAL  ENCONTRO 2009 / novembro / 17 

TIME SETUP  TEMPO 15: 35: 53 

LUZ DO DIA  NTP SERVER tock.stdtime.gov.tw 

E aZy  FORMATO Y / M / D 

  SYNC PERÍODO DIÁRIO 

  GMT (GMT + 08: 00)TAIPEI 

    

    

   

SAÍDA   

1) ENCONTRO 

Defina a data atual. O formato de exibição padrão é ANO - MÊS - DIA (AMD). 

2) TEMPO 

Defina o tempo atual em HORA: MIN: SEC. 

3) NTP SERVER 

Clique para alterar o servidor NTP padrão para outro servidor que está familiarizado com, ou manter o 

servidor NTP padrão. 

Nota: Esta função funciona apenas quando o dispositivo está configurado para a Internet. 

4) FORMATO 

Selecione um formato de data entre as três opções seguintes: Y / M / D, M / D / Y ou D / M / Y. 

5) SYNC PERÍODO 

Selecione para sincronizar o tempo diário (DAILY), ou desligar esta função (OFF). 

6) GMT 

Selecione o seu fuso horário.  

6.1.3 LUZ DO DIA 

COMEÇO RÁPIDO 

 

GERAL  HORA DE VERÃO LIGAR 

TIME SETUP    

LUZ DO DIA  START TIME  

E aZy  1º MON Agosto 06:00 

     

  FIM DO 
TEMPO 

  

  ÚLTIMA MON Outubro 10:00 

    

  AJUSTE 01:00 
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SAÍDA   

Dependendo do fuso horário você está em: 

1) HORA DE VERÃO 

Selecione para ativar (ON) ou desativar (OFF) esta função. 

2) START TIME TIME / FIM 

Defina o tempo de início e fim do tempo. 

3) AJUSTE 

Defina o tempo em HORA: MIN. 

6.1.4 E aZy (Somente para os modelos selecionados) 

EaZy Networking é um serviço de nuvem para conectar seus dispositivos para a Internet automaticamente 

através de nossas livre app móvel, EagleEyes, em poucos passos sem passar pela configuração complicada 

rede, incluindo o encaminhamento de porta. 

Para mais detalhes, consulte "ANEXOS 9 E AZY NETWORKING"Na página 90. 

COMEÇO RÁPIDO 

 

GERAL  ATIVAR E AZY NETWORKING LIGAR 

TIME SETUP    

LUZ DO DIA    

EaZy    

  

 

  

  

  

   

SAÍDA   

60,2 SYSTEM 

6.2.1 ACCOUNT 

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

diferentes privilégios de acesso. 

Nota: Para obter detalhes sobre as operações locais disponíveis de cada nível de usuário, consulte "50,2 

Usuário Nível Criação "na página 23. 

ADVANCED CONFIG 

 

CONTA  LISTA DE 
USUÁRIO 

 

FERRAMENTAS  NOME DE 
UTILIZADOR 

NÍVEL 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 administrador SUPERVISOR 

DATA BACKUP  power Power User 
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REGISTRO DE 
BACKUP 

 normal NORMAL 

RELATÓRIO 
REGULAR 

 convidado GUEST 

    

   

SAÍDA  ADD EDIT DEL 

6.2.2 FERRAMENTAS 

SISTEMA 

 

CONTA  IDIOMA INGLÊS   

FERRAMENTAS  UPGRADE ENVIAR 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 REDE UPGRADE ENVIAR 

DATA BACKUP  BACKUP CONFIG ENVIAR 

REGISTRO DE BACKUP  RESTAURAR CONFIG ENVIAR 

RELATÓRIO REGULAR    

    

    

   

SAÍDA   

1) IDIOMA 

Selecione o idioma do OSD. 

2) UPGRADE 

Salve os arquivos de atualização obtidos a partir do seu instalador ou distribuidor em uma unidade flash 

USB compatível, e inseri-lo na porta USB no painel frontal. Em seguida, clique em "Submit" para iniciar a 

atualização. 

Nota: Antes de usar a unidade flash USB, por favor, use o PC para formatar a unidade flash USB para o 

formato FAT32. Para ver a lista de drives flash USB compatíveis, consulte "ANEXO 5 LISTA USB 

compatível FLASH DRIVE "na página 85. 

 

Nota: Após a atualização do firmware, é recomendado para limpar todos os dados do disco rígido para 

que o sistema funcione de forma mais estável. Antes de apagar todos os dados do disco rígido, por 

favor, lembre-se de fazer backup de víde o. 

3) REDE UPGRADE 

Clique em "Enviar" para re alizar upgrade do sistema via Internet. 

Nota: Essa função requer acesso à Internet. Por favor, certifique-se este gravador está conectado à 

Internet antes de usar esta função. 

4) CONFIG backup / restore CONFIG 

Para salvar as configurações atuais do DVR para uso posterior, como a restauração após a atualização 

DVR ou aplicar para outro DVR, inserir uma unidade flash USB compatível na porta USB, e selecione 

"submit" em "configuração de backup" para copiar as configurações atuais do DVR para um arquivo 

"System.bin" e salvar em sua unidade flash USB. 

Para restaurar as configurações de DVR, insira a unidade flash USB, incluindo "System.bin" à porta USB, e 

selecione "submit" em "RESTAURAR CONFIG".  



MENU PRINCIPAL 

37 

6.2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

SISTEMA 

 

CONTA  TAXA DE TRANSMISSÃO 2400   

FERRAMENTAS  HOST ID 000 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 R.E.T.R 5   

DATA BACKUP  AUTO KEY LOCK (S) NUNCA   

REGISTRO DE BACKUP  LIMPAR HD HDD-0   

RELATÓRIO REGULAR  RESTABELECER AJUSTES ENVIAR 

  REMOTE CONTROL ID 000 

  DISPOSITIVO DE TÍTULO escritório 

    

  TIPO DE SÉRIE RS485 

  FORMATO VIDE O NTSC 

  VERSÃO 1001-1000-1000-1001 

   

SAÍDA   

1) TAXA DE TRANSMISSÃO 

Definir a taxa de transmissão do DVR (2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200).  

Nota: Esta função é  usada quando um controlador externo está ligado a este DVR e outras 

configurações devem ser feitas para este DVR para trabalhar com o controlador. Para mais 

detalhes, consulte o manual do usuário do controlador externo. 

2) HOST ID 

Defina o ID do DVR (000 ~ 254). 

Nota: Esta função é  usada quando um controlador externo est á  ligado a este DVR e outras 

configurações devem ser feitas para este DVR para trabalhar com o controlador. Para mais 

detalhes, consulte o manual do usuário do controlador externo. 

3) R.E.T.R 

Selecione o tempo limite em minutos após o qual o RETR função será ativado (3/5/10 / 30). 

4) AUTO KEY LOCK (S) 

Defina o tempo limite em segundo após o qual a função de bloqueio das teclas será ativada (Nunca / 

30/60/120).LIMPAR HD 

Selecione o disco rígido que deseja limpar e clique em "SIM" para confirmar ou "NÃO" para cancelar. 

É recomendado para limpar todos os dados no disco rígido quando: 

 É a primeira vez que utiliza esta DVR para garantir que os dados gravados não são misturados com outros dados 

anteriormente guardados no mesmo disco rígido. 

 O firmware do DVR é atualizado para que o sistema funcione de forma mais estável. Antes de apagar todos os 

dados do disco rígido, por favor, lembre-se de fazer backup de víde o. 

 Data e hora DVR são alterados acidentalmente quando a função de gravação está ativada. Caso contrário, os 

dados gravados ficarão fora de ordem e você não será capaz de encontrar o arquivo gravado para backup através 

de busca por hora. 

5) RESTABELECER AJUSTES 

Clique em "Enviar" para repor todas as configurações como padrão, e selecione "SIM" para confirmar ou 

"NÃO" para cancelar. O DVR irá reiniciar após a reposição. 
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6) REMOTE CONTROL ID 

Esta função está disponível quando os usuários precisam para controlar dois ou mais DVRs com um 

controlador remoto IR. A identificação definida aqui é usado para identificar o DVR do controlador remoto 

que vai controlar. Por favor, leia também o manual do usuário do controle remoto IR para mais detalhes. 

7) DISPOSITIVO DE TÍTULO 

Digite um título para este dispositivo. 

8) TIPO DE SÉRIE 

Aqui mostra o tipo de série do DVR (RS-485). 

9) FORMATO VIDE O 

Aqui mostra as informações do formato de víde o do DVR (NTSC / PAL). 

10) VERSÃO 

Aqui mostra as informações da versão do firmware. 

6.2.4 DATA BACKUP 

 

Nota: Esta função só está disponível quando há um disco rígido instalado. 

Insira uma unidade flash USB compatível à porta USB no painel frontal. 

Nota: Antes de usar a unidade flash USB, por favor, use o PC para formatar a unidade flash USB para o 

formato FAT32. Para ver a listas de drives flash USB compatíveis, consulte "ANEXO 5 LISTA USB 

compatível FLASH DRIVE "na página 85. 

 

SISTEMA 

 

CONTA  DATA DE INÍCIO 2009 / novembro 
/ 19 

FERRAMENTAS  START TIME 08:30:21 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 DATA FINAL 2009 / novembro 
/ 19 

DATA BACKUP  FIM DO TEMPO 17:59:29 

REGISTRO DE BACKUP  CHANNEL ALL  

RELATÓRIO REGULAR  DISCO RÍGIDO ALL HDD  

  SAÍDA FORMATO DO 
ARQUIVO 

PADRÃO 

  DISPOSITIVO TARGET DISPOSITIVO 
USB 

  CÓPIA DE SEGURANÇA ENVIAR 

  EXIGIR SIZE: 554MB ENVIAR 

   

SAÍDA  TAMANHO DISPONÍVEL: 3788.0MB 

1) INÍCIO DATA / HORÁRIO DE INÍCIO 

Selecione a data e hora de início. 

2) END DATA / HORA 

Selecione a data e hora final. 
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3) CHANNEL 

Clique para selecionar o canal (s). 

4) DISCO RÍGIDO 

Selecione o disco rígido que contém os dados de víde o que você precisa ou "ALL HDD". 

5) SAÍDA FORMATO DO ARQUIVO 

Selecione o formato de arquivo para o víde o de backup: "DEFAULT" ou "AVI". 

 “Quando “DEFAULT” for selecionado, o víde o copiado é salvo “.dv5 ", E você só pode abri-lo com o nosso 

próprio player de víde o no PC. Para mais detalhes, consulte a próxima seção, "Reprodução de víde o no PC 

(.dv5)". 

Nota: É recomendado para salvar o arquivo para o formato padrão por razões de segurança. Apenas 

player de víde o específico suporta o formato padrão e nem todos podem ver as imagens de víde 

o. 

 Quando "AVI" for selecionado, as imagens copiadas será convertido em "avi", e você pode abri-lo com qualquer 

leitor multimídia que suporta o formato "AVI" no PC. 

6) DISPOSITIVO TARGET 

Selecione o dispositivo que você deseja usar para backup de víde o: "Dispositivo USB". 

7) CÓPIA DE SEGURANÇA 

Clique em "Enviar" para iniciar o backup. 

8) EXIGIR TAMANHO 

Para saber o tamanho do víde o de backup esperado antes do backup, clique em "Submit" para iniciar o 

cálculo. 

Reprodução de víde o no PC (.dv5) 

Para backup de víde o com o "formato .dv5 ", Você só pode usar nosso próprio jogador para jogar. 

Nota: As suas NÃO permissão para remover o disco rígido instalado no DVR e conectá-lo diretamente 

para o seu PC para verificar os vide oclipes gravados. Pode prejudicar os arquivos salvos no disco 

hark, causando a perda desses arquivos mesmo quando o disco é substituído de volta para o DVR. 

Para jogar ".dv5 " víde o no seu PC: 

Passo 1: Insira a unidade flash USB com dados gravados em seu PC. 

Nota: Os sistemas operacionais de PC suportados são Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows 

XP. 

Passo 2: Encontre o programa "PLAYER.EXE" na unidade flash USB e clique duas vezes nele para instalar. 

Nota: "PLAYER.EXE" também pode ser baixado a partir de 

www.surveillance-download.com/user/t204.swf. 

Passo 3: Execute o programa, Vide oPlayer e navegue até onde você salvar os dados gravados. 

Passo 4: Selecione o arquivo que deseja iniciar a reprodução de víde o. 
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Converter o formato de arquivo para AVI: 

Para converter o formato de arquivo de víde o para AVI, clique em "AVI" no painel de reprodução para iniciar a 

conversão do arquivo. 

Nota: O áudio gravado (se houver) serão removidos quando o formato de arquivo é convertido em AVI. 

 

Nota: Se a filmagem inclui dados para múltiplos canais, clique para um canal específico para esta função 

funcionar corretamente. 

 

6.2.5 REGISTRO DE BACKUP 

Esta função é usada para exportar log’s de eventos para a verificação rápida ou backup. Um arquivo .csv será 

exportada para a sua unidade flash USB. Você pode abri-lo com um editor de texto para ver os logs. 

Nota: Esta função só está disponível quando há um disco rígido instalado. 

Insira uma unidade flash USB compatível à porta USB no painel frontal. 

Nota: Antes de usar a unidade flash USB, por favor, use o PC para formatar a unidade flash USB para o 

formato FAT32. Para as listas de drives flash USB compatíveis, consulte "ANEXO 5 LISTA USB 

compatível FLASH DRIVE "na página 85. 

 

SISTEMA 

 

CONTA  DATA DE INÍCIO 2009 / novembro / 
19 

FERRAMENTAS  START TIME 08:30:21 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 DATA FINAL 2009 / novembro / 
19 

DATA BACKUP  FIM DO TEMPO 17:59:29 

REGISTRO DE 
BACKUP 

 CHANNEL ALL   

RELATÓRIO 
REGULAR 

 TIPO DE DADO 3 
SELECIONADO
S 

  

    ALL  

    MANUAL   

    MOTION   

    ALARME   

    SISTEMA   

    TIMER   

  CÓPIA DE SEGURANÇA ENVIAR 

    

   

SAÍDA   
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1) INÍCIO DATA / HORÁRIO DE INÍCIO 

Selecione a data e hora de início. 

2) END DATA / HORA 

Selecione a data e hora final. 

3) CHANNEL 

Clique para selecionar o canal (s). 

4) TIPO DE DADO 

Clique em "SETUP" para selecionar o tipo de evento que você deseja: MANUAL / movimento / alarme / 

SYSTEM / TIMER / entrada / saída / CERCA VIRTUAL / ONEWAY / SENCE MUDANÇA, ou selecionar 

"ALL" para escolher todos os tipos de eventos. 

Nota: Os tipos de eventos disponíveis dependem do modelo que você tem. 

5) CÓPIA DE SEGURANÇA 

Clique em "Enviar" para iniciar o backup. Você verá um arquivo de log (.csv) na unidade flash. Você pode 

abri-lo com qualquer editor de txt, como o Notepad. 

6.2.6 RELATÓRIO REGULAR 

Esta função é usada para enviar relatórios de eventos para o endereço de e-mail especificado. Os usuários 

poderiam configurar até cinco perfis diferentes para receber relatórios sobre canais específicos em horários 

diferentes. 

Nota: Esta função está disponível apenas quando um disco rígido está instalado, e o DVR está conectado 

à Internet. 

 

SISTEMA 

 

CONTA  PERFIL 1   

FERRAMENTAS  ACTIVE LIGAR 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

 PERÍODO DIÁRIO   

DATA BACKUP  DIA DO MÊS 1   

REGISTRO DE BACKUP  HOUR 1   

RELATÓRIO REGULAR  CHANNEL CH1   

  TIPO DE EVENTO MOTION   

  O EMAIL ESTABELECER 

    

    

    

   

SAÍDA   

Passo 1: Selecione o perfil que deseja configurar, e habilitá-lo. 

Passo 2: Selecione a freqüência para enviar relatórios em "período" DIARIAMENTE / MÊS / SEMANA. 

Passo 3: Quando mês ou da semana é selecionada, escolha qual data ou dia do "dia do mês" ou "dia da 

semana". 

Passo 4: Em seguida, selecione o qual você deseja receber relatórios, qual canal (s) que você quer ver, e que 

tipo de evento (s) que deseja ver (ALARME / MANUAL / MOVIMENTO / SYSTEM / TIMER / entrada / 

saída / CERCA VIRTUAL / ONEWAY CHANGE / CENA). 
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Passo 5: Configure o endereço de e-mail para receber relatórios. 

Nota: O remetente E-mail deve ser configurado em "ADVANCED CONFIG"  "REDE"  "E-MAIL" para 

que esta função funcione corretamente. Para mais detalhes, consulte "E-MAIL "na página 49. 

6INFORMAÇÕES 0,3 EVENTO 

6.3.1 BUSCA RÁPIDA 

INFORMAÇÕES SOBRE EVENTO 

BUSCA RÁPIDA  DISCO RÍGIDO ALL HDD   

PROCURAR 
EVENTO 

   

 CHANNEL 2 
SELECIONADOS 

  

HDD INFO            

EVENT LOG                           

    2009  Novembro    

  SUN MON TUE WED QUI FRI SAT  

  1 2 3 4 5 6 7  

  8 9 10 11 12 13 14  

  15 16 17 18 19 20 21  

  22 23 24 25 26 27 28  

  29 30       

  00      06      12      18      24 

                           

                           

SAÍDA        15: 20   ENVIAR  

Passo 1: Selecione o disco rígido e canal, incluindo os dados de vídeo que você deseja pesquisar. 
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Passo 2: Selecione o ano e mês, incluindo os dados de víde o que você deseja pesquisar no calendário, e a data 

com dados gravados serão destacadas.  

Nota: Para selecionar o ano e mês, mova o mouse para a barra de exibição. Em seguida, clique e segure 

para arrastar para cima ou para baixo. 

Passo 3: Selecione a data desejada no calendário, e o tempo com os dados gravados serão destacadas na 

barra de escala de tempo. 

Passo 4: Para reproduzir imediatamente o clipe de vídeo, clique em "ENVIAR".  

Para escolher a hora de início para a reprodução de vídeo, mova o cursor do mouse para o tempo 

marcado, e clique para confirmar o momento em que a visualização do tempo abaixo é a hora que quiser. 

A reprodução de vídeo é ativado imediatamente quando você confirmar a hora. 

Nota: Para as operações de reprodução de vídeo, por favor, consulte "5Reprodução 0,4 "na página 27. 

6.3.2 PROCURAR EVENTO 

INFORMAÇÕES SOBRE ENVETO 

 

BUSCA RÁPIDA  ENCONTRO 2009 / novembro / 
19 

PROCURAR 
EVENTO 

 TEMPO 16:13:16 

HDD INFO  CHANNEL  1   

EVENT LOG       

 DISCO RÍGIDO  ALL HDD   

       

  TIPO DE EVENTO  MOTION   

  PESQUISA INÍCIO 

    

   

SAÍDA   

1) DATA HORA 

Selecione o período de tempo específico que você deseja pesquisar. 

2) CHANNEL 

Selecione o canal de vídeo que você deseja pesquisar. 

3) DISCO RÍGIDO 

Selecione o disco rígido, incluindo os dados de vídeo que você deseja pesquisar ou selecione "ALL HDD". 

4) TIPO DE EVENTO 

Selecione o tipo de evento que você deseja pesquisar ou selecione "ALL" para escolher todos os eventos. 

Nota: Alguns eventos estão disponíveis somente para os modelos selecionados. 

5) PESQUISA 

Clique em "Iniciar" para iniciar a busca e reproduzir os dados de vídeo imediatamente. 
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6.3.3 HDD INFO 

Você pode verificar a capacidade restante do HDD conectado neste dispositivo. 

INFORMAÇÕES SOBRE EVENTO 

 

BUSCA RÁPIDA  NÚMERO MODELO TEMP. TAMANHO GRÁTIS FORMATO HORA NÚMERO DE 

SÉRIE 

F.W. 

PROCURAR 
EVENTO 

 HDD-0 ST31000526SV 46 890.562GB 864.832GB 2011 / dezembro / 13 

18:18:53 

9V0DN5WS ST31000526SV 

HDD INFO          

EVENT LOG          

          

          

          

          

   

SAÍDA   

6.3.4 EVENT LOG 

Você pode verificar todos os eventos do sistema (System) e logs de backup (cópia de segurança), ou limpar todos 

os registros de log. 

INFORMAÇÕES SOBRE EVENTO 

 

BUSCA RÁPIDA  SISTEMA CÓPIA DE 
SEGURAN

ÇA 

 

PROCURAR 
EVENTO 

 EVENTO TEMPO COMENTE 

HDD INFO  Unlock Key 2009 / novembro / 19 

15:49:07 

 

EVENT LOG  PERDA DE VÍDE 

O 

2009 / novembro / 19 

15:32:05 

04 

  LIGAR 2009 / novembro / 19 

15:32:02 

 

     

     

     

     

   PREV NEXT LIMPO 

SAÍDA   

 

 

60,4 ADVANCED CONFIG 

6.4.1 CAMERA 

ADVANCED CONFIG 
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CAMERA  CH1 CH2 CH3 CH4           

DETECÇÃO  BRILHO 128 

ALERT  CONTRASTE 128 

REDE  SATURAÇÃO 128 

EXIBIÇÃO  HUE 128 

REGISTRO  COV. DESLIGADO 

DISPOSITIVOS  REC LIGAR 

DCCS  TIME STAMP EXIBIÇÃO LIGAR 

IVS  TITULO DO CANAL CH1 

AVISAR  REC AUDIO LIGAR 

   

SAÍDA   

1) Brilho / contraste / SATURAÇÃO / HUE 

Clique no valor atual para ajustar manualmente o brilho / contraste / saturação / matiz de cada canal aqui.  

2) COV. 

Selecione se você deseja mascarar o canal selecionado sob gravação (ON / OFF). Quando esta função 

estiver ativada, a expressão "COV."Será mostrado na tela do canal. 

Nota: Para ocultar a palavra "COB." Quando esta função estiver ativada, vá para "DISPLAY" e defina 

"DISPLAY COVERT" para "OFF". Para mais detalhes, consulte "6.4.5 DISPLAY "na página 52. 
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3) REC 

Selecione se você deseja ativar a gravação para o canal selecionado (ON / OFF).  

Nota: Quando esta função estiver desativada, nenhum manual, evento ou gravação com temporizador 

será ativado mesmo que qualquer uma destas três funções de gravação está definida para "ON". 

4) TIME STAMP EXIBIÇÃO 

Habilite esta função e o tempo de gravação será mostrado no vídeo durante a reprodução de vídeo. 

5) TITULO DO CANAL 

Clique na coluna título do canal para alterar o título do canal (até 12 caracteres). O título padrão é o número 

do canal. 

6) REC AUDIO 

Ativar ou desativar a gravação de áudio para o canal selecionado se a câmera conectada suporta gravação 

de áudio. 

6.4.2 DETECÇÃO 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  CH1 CH2 CH3 CH4           

DETECÇÃO  LS 07 

ALERT  SS 03 

REDE  TS 02 

EXIBIÇÃO  MOTION DESLIGADO 

REGISTRO  ALARME DESLIGADO 

DISPOSITIVOS  ÁRE A EDIT 

DCCS  MÁSCARA DE PRIVACIDADE (Somente para os 

modelos selecionados) 
EDIT 

IVS  ALARME INTERNO (Somente para os modelos 

selecionados) 
LIGAR 

AVISAR    

   

SAÍDA   

1) LS (nível de sensibilidade) 

"LS" é para definir a sensibilidade ao comparar duas imagens diferentes. Quanto menor for o valor, maior a 

sensibilidade para detecção de movimento. A configuração de sensibilidade mais alta é 00, e a definição de 

sensibilidade mais baixa é 15. O valor padrão é 07. 

2) SS (Spatial Sensitivity) 

"SS" é para definir a sensibilidade de detecção do tamanho de um objeto (o número das grelhas) na tela. 

Quanto menor for o valor, maior a sensibilidade para detecção de movimento.  

A configuração de sensibilidade mais alta é 00, e a definição de sensibilidade mais baixa é 15. A 

configuração padrão é 03. 

Nota: A configuração padrão de SS é 03, o que significa que uma vez que um objeto é detectado mais 

de 3 grades, o sistema irá se desencadear ou. Portanto, o valor de SS deve ser menor que o 

número de grades que você definiu para a área de detecção de movimento. 

3) TS (Horário de Sensibilidade) 

"TS" é para definir a sensibilidade em relação a quanto tempo um objeto permanece na áre a de detecção e 

ativa a gravação. Quanto menor for o valor, maior a sensibilidade para detecção de movimento. 



MENU PRINCIPAL 

47 

A configuração de sensibilidade mais alta é 00, e a definição de sensibilidade mais baixa é 15. A 

configuração padrão é 02. 

4) MOTION 

Selecione se você deseja ativar a função de detecção de movimento para o canal selecionado (ON / OFF). 

5) ALARME 

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

6) ÁRE A 

Clique em "Editar" para definir a área de detecção de movimento. 

Há 16 × 12 grades por câmera para todos os canais. Blocos rosa representam a área que não está sendo 

detectada enquanto que os blocos transparentes são a áre a sob detecção. 

7) MÁSCARA DE PRIVACIDADE 

Você pode cobrir determinadas áreas da imagem da câmara com máscaras de privacidade diante.   

Nota: Pode ser adicionado até 4 áreas. 

 
MÁSCARA DE PRIVACIDADE 

NOME FUNÇÃO MOSAICO COR TRANSPARÊNCIA 

1 DESLIGAD
O 

 0% 

2 LIGAR  25% 

2 DESLIGAD
O 

 0% 

2 DESLIGAD
O 

 0% 

    

  

    EDIT 

Selecione um perfil existente e escolha "EDIT" para modificá-lo. 

 EDIT 

MÁSCARA DE PRIVACIDADE - EDIT 

FUNÇÃO LIGAR 

MOSAICO COR  

TRANSPARÊNCIA 50% 

ÁRE A DA MÁSCARA ESTABELEC
ER 

  

 APLICA
R 

  

 

Item Descrição 

MOSAICO 
TAMANHO 

Escolha o tamanho do mosaico da máscara de privacidade. As opções são: 8 × 8, 32 × 32 
e 64 × 64. 

MOSAICO COR Selecione a cor para a máscara de privacidade. 

TRANSPARÊNCIA Selecione os transparência para a sua máscara de privacidade. As opções são: 0%, 25%, 
50%, e 100%. 

ÁRE A DA MÁSCARA Selecionar "ESTABELECER" para entrar na página de seleção da áre a. Para sair, clique 
direito no mouse. 

8) ALARME INTERNO (Somente para os modelos selecionados) 

Esta função está disponível somente quando uma câmera de CCTV HD com um sensor de PIR built-in está 

conectado a este dispositivo. Você pode ativar ou desativar a detecção PIR aqui. 

Nota: Para saber qual câmera pode trabalhar com esta função, por favor, verifique com seu instalador ou 

distribuidor. 
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6.4.3 ALERT 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  EXT. ALERT LIGAR 

DETECÇÃO  INT. BUZZER DESLIGADO 

ALERT  BUZZER CHAVE LIGAR 

REDE  SINAL PERDA VIDE O LIGAR 

EXIBIÇÃO  PROPOSTA DE SINAL LIGAR 

REGISTRO  SINAL ALARME LIGAR 

DISPOSITIVOS  HDD BUZZER LIGAR 

DCCS  Duração do Alarme (SEC) 5   

IVS  HDD QUASE CHEIO (GB) 5   

AVISAR  HDD ALERT OVERHE AT (° C) 60   

   

SAÍDA   

1) EXT. ALERT 

Selecione para ativar ou desativar o som quando qualquer alarme externo é acionado (ON / OFF). 

2) INT. BUZZER 

Selecione para ativar ou desativar o som (ON / OFF) para todas as campainhas internas: KEY BUZZER, 

SINAL PERDA, MOTION sirene, buzina do alarme, e HDD campainha. 

Nota: Quando este item é definido como "OFF", item 3) com o item 7) será desativado mesmo que eles 

são definidos como ON. 

3) BUZZER CHAVE 

Selecione para ativar ou desativar o som ao pressionar os botões no painel frontal (ON / OFF). 

4) SINAL PERDA VIDE O 

Selecione para ativar ou desativar o som quando a perda de víde o aconteceu (ON / OFF). 

5) PROPOSTA DE SINAL 

Selecione para ativar ou desativar o som quando qualquer alarme de movimento é acionado (ON / OFF). 

6) SINAL ALARME 

Selecione para ativar ou desativar o som quando qualquer alarme interno é acionado (ON / OFF). 

7) HDD BUZZER 

Selecione para ativar ou desativar o som (ON / OFF) quando a capacidade restante do HDD atinge o valor 

definido em "HDD QUASE CHEIO (GB)". 

8) Duração do Alarme (SEC) 

Selecione o tempo de duração para campainha de alarme em segundo (5/10/20 / 40). 

9) HDD QUASE CHEIO (GB) 

Se HDD BUZZER estiver ativada, selecione o tempo de duração para as notificações buzzer quando o 

disco rígido capacidade disponível é 5/10/15/ 20 GB esquerda. 

10) HDD ALERT OVERHE AT (° C) 

Selecione o alerta de temperatura para o seu disco rígido para estar ciente da possível superaquecimento 

do seu disco rígido.  
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6.4.4 REDE 

REDE 

 WAN é utilizada para ligar o gravador a Internet para acesso remoto de qualquer lugar, desde que o acesso à Internet 

está disponível.  

 DDNS é utilizado quando o acesso à Internet está disponível. 

Nota: Para mais detalhes sobre estas duas funções e configurações de rede, favor entrar o manual de 

instalação de 

www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf. 

 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  WAN O EMAIL DDNS PROTOCOL
O 

E aZy  

DETECÇÃO  TIPO DE REDE STATIC   

ALERT  IP 192.168.001.010 

REDE  GATEWAY 192.168.001.254 

EXIBIÇÃO  NETMASK 255.255.255.000 

REGISTRO  DNS PRIMÁRIO 8.8.80,8 

DISPOSITIVOS  DNS SECUNDÁRIO 168.95.1.1 

DCCS  PORT 80 

IVS  CONFIRA Internet Disponibilidade por 
endereço 

www.google.com 

AVISAR    

   

SAÍDA  MAC: 00: 0E: 53: CE: A7: B4 

O EMAIL 

Quando esta função estiver ativada e ocorrer um evento, um arquivo HTMLl, incluindo um link será enviado para 

o endereço de e-mail especificado. Clique no link para acessar a este DVR e verificar a gravação de eventos. 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  WAN O EMAIL DDNS PROTOCOLO EaZy  

DETECÇÃO  SERVIDOR SMTP Smtp.gmail.com 

ALERT  PORT 465 

REDE  MAIL FROM manager@gmail.com 

EXIBIÇÃO  Encriptação SSL LIGAR 

REGISTRO  VERIFIQUE A SENHA LIGAR 

DISPOSITIVOS  NOME DE UTILIZADOR manager@gmail.com 

DCCS  SENHA ●●●●●● 

IVS    

AVISAR    

    

SAÍDA    

1) SERVIDOR SMTP 
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Digite o endereço do servidor SMTP fornecido a partir do seu fornecedor de sistema de e-mail. 

2) PORT 

Digite o número da porta fornecido a partir do seu fornecedor de sistema de e-mail. Se esta coluna for 

deixado em branco, o servidor de e-mail irá utilizar a porta 25 para enviar e-mails. 

3) MAIL FROM 

Digite o endereço de e-mail que será usado para enviar notificações de e-mail. 

4) Encriptação SSL 

Selecione "ON" se o seu servidor de e-mail está usando criptografia SSL para proteger seu conteúdo de 

e-mail de acesso não autorizado. 

5) VERIFIQUE A SENHA 

Alguns servidores de correio são necessários para verificar a senha. Por favor, digite o "nome de usuário" e 

"senha". 
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6) USUÁRIO SENHA 

Digite o "user name" e "password" para aceder ao endereço de e-mail inserido no "MAIL FROM" quando 

"Verificar senha" está definido para "ON". 

PROTOCOLO 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  WAN O EMAIL DDNS PROTOCOLO E aZy  

DETECÇÃO  TCP Payload Comprimento 8192 

ALERT  UDP Payload Comprimento 1200 

REDE    

EXIBIÇÃO    

REGISTRO    

DISPOSITIVOS    

DCCS    

IVS    

AVISAR    

    

SAÍDA    

1) TCP Payload Comprimento / UDP Payload Comprimento 

Configurar o tamanho de carga de 100 ~ 10000.  

Quanto maior o valor, maior pacote de dados é realizada, e é necessário maior tempo para o víde o a ser 

exibido. Quanto menor o valor, menor pacote de dados é realizada, e o mais possibilidade que você pode 

ver o vídeo log. 

EaZy (Somente para os modelos selecionados) 

Esta função é utilizada para ligar o gravador a Internet usando EaZy networking. Para mais detalhes, consulte o 

"ANEXO 9 EAZY NETWORKING"Na página 90. 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  WAN O EMAIL DDNS PROTOCOLO EaZy  

DETECÇÃO  HABILITAR E AZY 
NETWORKING 

LIGAR 

ALERT    

REDE    

EXIBIÇÃO    

REGISTRO  

 

DISPOSITIVOS  

DCCS  

IVS  

AVISAR  

    

SAÍDA    
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6.4.5 EXIBIÇÃO 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  Integral Duração TELA 03   

DETECÇÃO  QUAD TELA DURAÇÃO (Somente para os modelos 

selecionados) 
03   

ALERT  EXIBIR COVERT LIGAR 

REDE  HDD EXIBIÇÃO MODO TAMANHO 
restantes 

  

EXIBIÇÃO  Exibir a saída AUTO   

REGISTRO  COVERT DESBLOQUE AR NO MODO DE SUPERVISOR LIGAR 

DISPOSITIVOS  DeNoise 3D (Somente para os modelos selecionados) LIGAR 

DCCS  2D DeNoise (Somente para os modelos selecionados) LIGAR 

IVS    

AVISAR    

   

SAÍDA   

1) Integral Duração TELA 

Selecione o tempo de duração de permanência tela cheia em segundo (03 / 10/05 / 15). 

 

2) QUAD TELA DURAÇÃO (Somente para os modelos selecionados) 

Selecionar o tempo de duração de permanência tela quad em segundo (03 / 10/05 / 15). 

3) EXIBIR COVERT 

Selecione "ON" ou "OFF" para exibir ou ocultar a palavra "COB." Quando a gravação secreta é ativado em 

"CAMERA". 

4) HDD EXIBIÇÃO MODO 

Selecione "TAMANHO RESTANTE" para mostrar a capacidade restante do HDD para gravação, "tempo 

restante" para mostrar o tempo restante de gravação, ou "DIAS guardado" para mostrar quantos dados das 

gravações são guardadas em dia. 

5) Exibir a saída 

Selecione a resolução de vídeo que você deseja. Há três opções, como segue: 

 AUTO (padrão)  1920 x 1080  1024 x 768 

 

Nota: Para ter a melhor qualidade de imagem no seu monitor, certifique-se (1) a resolução de saída DVR 

selecionado é suportado pelo seu monitor, e (2) as configurações de saída, tanto no monitor LCD 

e DVR são consistentes. 

Se a imagem não está posicionado ou dimensionada corretamente, por favor, vá ao menu do seu 

monitor para o ajuste. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário do seu monitor. 

6) COVERT DESBLOQUE AR NO MODO DE SUPERVISOR 

Habilite esta função para permitir que o usuário supervisor para ver a exibição ao vivo, mesmo quando o 

canal está definido "COV." Para "ON" em "ADVANCED CONFIG"  "CAMERA". 

7) DeNoise 3D 

Denoise 3D analisa imagens sucessivas para diminuir o ruído drasticamente, mas os objetos em 

movimento podem ser mostrados como turva. 
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8) 2D DeNoise 

Denoise 2D analisa apenas uma única imagem para diminuir o ruído. Os objetos em movimento podem 

permanecer cantos arredondados, mas o efeito pode ser limitado. 

6.4.6 REGISTRO 

Nota: NÃO altere a data ou a hora do DVR após a função de gravação está ativada. Caso contrário, os 

dados gravados ficarão fora de ordem e você não será capaz de encontrar o arquivo gravado para 

backup através de busca por hora. Se o usuário alterar a data ou hora acidentalmente quando a 

função de gravação está ativada, é recomendado para limpar todos os dados do disco rígido e 

comece a gravar de novo. 

 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  GRAVAÇÃO MANUAL LIGAR 

DETECÇÃO  GRAVAÇÃO EVENTO LIGAR 

ALERT  GRAVAÇÃO LIGAR 

REDE  PRÉ-ALARME RECORDE LIGAR 

EXIBIÇÃO  OVERWRITE LIGAR 

REGISTRO  MANTENHA LIMIT DATA (DIAS) DESLIGADO   

DISPOSITIVOS  RECORDE CONFIG ESTABELECER 

DCCS  Resolução substream CIF   

IVS      

AVISAR      

   

SAÍDA   

1) GRAVAÇÃO MANUAL 

Defina a função de gravação manual ON / OFF. 

 

2) GRAVAÇÃO EVENTO 

Defina a função de gravação de eventos ON / OFF. 

3) GRAVAÇÃO 

Definir a função de gravação temporizada ON / OFF. 

4) PRÉ-ALARME RECORDE 

Selecione para habilitar ou desabilitar a função de pré-alarme (ON / OFF). 

Quando pré-alarme e de eventos funções de gravação são ambos ativado, o DVR irá gravar dados 8MB 

antes de um evento de alarme / movimento é acionado. 

5) OVERWRITE 

Selecione "ON" para substituir os dados gravados anteriormente no seu disco rígido quando o disco rígido 

está cheio. Quando esta função estiver activada e o disco rígido está cheio, o DVR irá limpar 8 GB de dados 

mais antigos para a gravação contínua sem aviso prévio. 

6) MANTENHA limites de dados (DIAS) 

Atribuir os dias máximos de gravação de 1 a 31 após o qual todos os dados gravados serão removidos, ou 

selecione "OFF" para desativar esta função. 

7) RECORDE CONFIG 
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Clique em "SETUP" para entrar na página de configuração individualmente para gravação manual, 

gravação de evento e registro timer. 

Para mais detalhes, consulte "6.1.1 GERAL "na página 32. 

8) Resolução substre am 

Selecione a resolução para sub-fluxos: 4 CIF / CIF.  

Sub-fluxos são usados para vigilância remota a partir de um PC ou dispositivo móvel. Quando a largura de 

banda é baixa, escolha uma resolução mais baixa ajuda a visualizar rapidamente o vídeo, mas a qualidade 

do víde o pode começar de baixo. 

6.4.7 DISPOSITIVOS 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  CH1 CH2 CH3 CH4           

DETECÇÃO  DISPOSITIVO PTZ   

ALERT  Identidade 00 

REDE  PROTOCOLO NORMAL   

EXIBIÇÃO  TAXA 2400   

REGISTRO    

DISPOSITIVO
S 

   

DCCS    

IVS    

AVISAR    

   

SAÍDA   

1) DISPOSITIVO 

Para a câmera PTZ, selecione "PTZ". 

2) Identidade 

Clique no valor atual para definir o número de identificação (0 a 255) para a câmera PTZ conectada, se 

necessário. 

Certifique-se a definição de ID da câmara é a mesma que a definição aqui, o DVR ou não será capaz de 

controlar o dispositivo. 

Nota: Para saber a ID padrão da câmera PTZ, consulte o respectivo manual do utilizador. 

3) PROTOCOLO 

Selecionar NORMAL (O nosso protocolo), PD (Pelco-D), PP (Pelco-P), ST (SAMSUNG-T) ou SE 

(SAMSUNG-E) protocolo. 
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4) TAXA 

Selecione a taxa de transmissão para a câmera PTZ conectada 

(2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200).  

Verifique se a configuração de taxa de transmissão da câmara é o mesmo que a definição aqui, ou o DVR 

não será capaz de controlar o dispositivo. 

Nota: Para saber a taxa de transmissão padrão da câmera PTZ, consulte o respectivo manual do 

utilizador. 

6.4.8 DCCS 

Sua função é usada para HD CCTV câmera série da nossa marca. Os usuários podiam acessar o menu de 

configuração da câmera em si para novas configurações. 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  CH1 CH2 CH3 CH4       

DETECÇÃO  DIAGNÓSTICO INÍCIO 

ALERT  CARDÁPIO ESTABELEC
ER 

REDE    

EXIBIÇÃO    

REGISTRO    

DISPOSITIVOS    

DCCS    

IVS  DISPOSITIVO CAMERA 

AVISAR  CONEXÃO DESCONHECID

O 

   

SAÍDA   

1) DIAGNÓSTICO 

Quando câmera HD CCTV da nossa marca está conectado, clique em "Start" para garantir o DVR 

reconhece. Esta função desaparece quando o DVR reconhece a câmara correctamente. 

2) CARDÁPIO 

Clique em "SETUP" para entrar na página de configuração da câmera.  

6.4.9 IVS 

Nota: Esta função é somente para modelos selecionados. 

 

Nota: Antes de usar a função IVS, certifique-se a função de registro de eventos está ativado no seu DVR. 

IVS, Vigilância Inteligente de Vídeo, é a aplicação avançada para detecção de movimento, mas mais preciso e 

mais inteligente. Ele pode ser aplicado a diferentes situações com um dos três modos seguintes: Fluxo de 

contagem cerca virtual, E uma maneira. 

Quando alguém atravessa a linha de detecção (cerca virtual), a gravação será ligado. 

Nota: Quatro canais de câmera são suportados por esta função. 
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ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  Muta
ção 
IVS1 

IVS2 IVS3 IVS4  

DETECÇÃO  CAMERA CH3   

ALERT  MODO IVS FLUXO DE 
CONTAGEM 

  

REDE  Exibição de linha DESLIGADO   

EXIBIÇÃO  SENSIBILIDADE 7 

REGISTRO  Contagem de reinicializações ENVIAR 

DISPOSITIVOS  ÁRE A CERCA VIRTUAL ESTABELECER 

DCCS  Mudança de Cena DESLIGADO   

IVS  CENA mudança de nível MÉDIO   

AVISAR    

    

SAÍDA    

1) CAMERA 

Selecione o canal da câmera que você deseja usar a função IVS. 

2) MODO IVS 

Selecione um dos seguintes três modos, dependendo do ambiente: 

MODO DESCRIÇÃO 

FLUXO DE 
CONTAGEM 

A linha de detecção virtual está definido para detectar a direção de movimento de pedestres para a 
contagem do fluxo. 

CERCA VIRTUAL A linha de detecção virtual está definido para detectar intrusos que cruzam a linha de detecção, e um 
alarme será acionado. 

MÃO ÚNICA A linha de detecção virtual está definido para detectar intrusos da direção especificada, e um alarme 
será acionado. 

3) Exibição de linha 

Selecione para exibir a linha de detecção para IVS na tela ou não.  

4) SENSIBILIDADE 

Definir a sensibilidade para IVS de 00 ~ 15. Quanto maior o valor, mais sensível a IVS será.  

5) Contagem de reinicializações 

Clique em "Enviar" para redefinir o número de contagem de fluxo para 0 quando o modo IVS está definido 

para "CONTAGEM DE FLUXO" e ativado. 

6) ÁRE A CERCA VIRTUAL 

Clique em "SETUP" para desenhar a linha de detecção para IVS, e definir a direção de detecção da 

esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Esta configuração de áre a é a base para a detecção 

MODO IVS.  

Nota: Existem algumas dicas para desenhar a linha de detecção. Para mais informações, por favor, 

verifique www.surveillance-download.com/user/IVS_setup.pdf. 

7) Mudança de Cena 

Selecione "ON" para desencadear um evento de movimento quando a câmera for detectada a ser 

transferida e cena da câmera é alterada. Ao mesmo tempo, o ícone " "Será também mostrada na tela, 

além do ícone de movimento “ ". 
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8) CENA mudança de nível 

Definir a sensibilidade de detecção de "mudança de cena" para "HIGH", "MIDDLE" ou "LOW". 

IVS APLICAÇÃO 

  FFLLUUXXOO  DDEE  CCOONNTTAAGGEEMM  

Passo 1: Vá para "ÁRE A CERCA VIRTUAL" para desenhar uma linha de detecção com o mouse, e 

decidir o rumo de detecção, selecionando "Reverse". 
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Passo 2: Clique em "Aplicar" para concluir a configuração IVS e voltar à visualização em directo. O 

ícone IVS " "Será exibido na barra de status. Clique nele para mostrar a contagem de fluxo no 

lado superior esquerdo. 

Quando qualquer um atravessa a linha de detecção, o sistema irá determinar o seu movimento é 
dentro ou para fora, e adicionar uma contagem para o canal correspondente no painel de 
contagem fluxo. 

DENTRO As pessoas que vêm do sentido oposto ao da seta. 

FORA As pessoas que vêm da mesma direção da seta. 

 

  CCeerrccaa  vviirrttuuaall  ee  OONNEE  WWAAYY  

Passo 1: Vá para "ÁRE A CERCA VIRTUAL" para desenhar uma linha de detecção com o mouse, e 

decidir o rumo de detecção, selecionando "Reverse". 

 

 

Passo 2: Clique em "Aplicar" para concluir a configuração IVS e voltar à visualização em directo.  

Quando alguém caminha pela linha de detecção, o sistema irá determinar seu movimento está 

dentro ou fora, e:  

CERCA VIRTUAL Um evento acontece para qualquer um que anda através da linha de 

detecção, e " "Será mostrado na tela. 

MÃO ÚNICA Um evento acontece para qualquer um que anda na direção oposta para a 

marca da seta, e " "Será mostrado na tela. 
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IVS ESTATÍSTICAS 

Clamber " " " "Para entrar no menu de busca de evento. Em seguida, selecione "estatística"  

LISTA 

 

BUSCA RÁPIDA  CHANNEL 3 
SELECIONADOS 

  

REGISTRO    ALL  

MOTION    CH1   

ALARME    CH2   

TEMPO    CH3   

SISTEMA    CH4   

HUMANO DETECÇÃO    CH5   

IVS      

CHEIO  TIPO DE 
EVENTO 

3 
SELECIONADOS 

  

ESTATÍSTICA    ALL  

    INFLOW   

    VAZÃO   

    CERCA VIRTUAL   

    MÃO ÚNICA   

    MOTION   

    

  TEMPO 2010 / MAI / 17 

  ESTATÍSTICA ENVIAR 

    

SAÍDA    

Definir todos os critérios que você deseja pesquisar e clique em "Enviar" em "estatística" para mostrar as 

estatísticas de eventos por dia, em LIST (padrão) ou gráfico.  

 Para verificar as estatísticas do gráfico de barras, clique em "CARTA". 

 Para mudar para o mês ou vista HOUR, clique em "DAY" na parte inferior. 
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Exibição de lista 

IVS ESTATÍSTICA 

LISTA CARTA   

HOUR  COUNT  

00:00 - 00:59  0  

1:00 - 01:59  0  

2:00-02:59  0  

03:00 - 03:59  0  

04:00 - 04:59  0  

05:00 - 05:59  10  

06:00 - 06:59  0  

07:00-07:59  0  

8:00 - 08:59  5  

09:00 - 09:59  0  

2010 / MAI / 17 CÓPIA DE 
SEGURANÇ

A 

DIA SAÍDA 

Exibição do Gráfico 

IVS ESTATÍSTICA 

LISTA CARTA   

                           

 30                          
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HOUR  

2010 / MAI / 17 CÓPIA DE 
SEGURANÇ

A 

DIA SAÍDA 

6.4.10 AVISAR 

Você pode configurar esse DVR para enviar notificações para certos eventos para dispositivos móveis com nosso 

aplicativo móvel, EagleEyes, instalado, ou para o endereço especificado E-mail (es) ou site FTP. 

TOQUE DE VÍDE O 

Antes de usar esta função, certifique-se: 

 Um alarme externo está ligado à porta de alarme-in no painel traseiro. 

 Você tem uma mo iOS ou Android ou tablet. 

 Você se inscreveu o serviço de rede móvel da operadora móvel.  

 O aplicativo móvel, EagleEyes, está instalado no seu dispositivo móvel. Para mais detalhes, consulte "Apêndice 3 MÓVEIS DE 

VIGILÂNCIA VIA EagleEyes"Na página Erro! Indicador não definido.. 

 Você configurou EagleEyes acessar este DVR, e "Guarda" está ativada. Para mais detalhes, consulte "ANEXO 4 SET IMPULSO 

VIDE O"Na página 82. 
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Você vai receber uma notificação de evento ativo com vídeo dizendo a ocorrência de evento (s) de alarme. 

ADVANCED CONFIG 

 

Câmera  PUSHE VÍDEO IMPULSO 

STATUS 

MENSAGEM 

MAIL 

VIDE O MAIL VIDE O FTP  

DETECÇÃO  RESET ALL GUARD CONEXÃO ENVIAR 

ALERT  Guard ALARME EM 1   

REDE  CH01 ALARME OFF / alarme interno   CH1 

EXIBIÇÃO  CH02 ALARME OFF   CH2 

REGISTRO  CH03 ALARME N.O.   escritório 

DISPOSITIVOS  CH04 ALARME OFF   CH4 

DCCS    

IVS    

AVISAR    

    

SAÍDA   

1) RESET ALL GUARD CONEXÃO 

Quando não somos mais do que dois usuários que têm a autoridade para permitir envio de vídeo em seus 

dispositivos móveis e configurar suas configurações relacionadas, pode ser confuso para saber cujo 

comando está funcionando. Neste caso, use esta função poderia forçar a câmara a descartar toda a 

configuração de víde o Pressione e reconfigurá-lo. 

2) Guard 

Especificar qual dispositivo de alarme (alarme-in) deve ser usado quando GUARD está habilitado a partir de 

seus dispositivos móveis iOS ou Android. 

3) ALARME TIPO 

Selecione o tipo de alarme externo para "ALARME NO.", "ALARME N.C."E" alarme interno ". 

4) CH01 ~ 04 

Digite o texto que você quer ver quando seus iOS ou dispositivo móvel Android recebe Push Víde o. O texto 

padrão é o número do canal. 

IMPULSO STATUS 

Antes de usar esta função, certifique-se: 

 Você tem um celular ou tablet móvel iOS ou Android. 

 Você se inscreveu o serviço de rede móvel da operadora móvel.  

 O aplicativo móvel, EgleEyes, está instalado no seu dispositivo móvel. Para mais detalhes, consulte "Apêndice 3 MÓVEIS DE 

VIGILÂNCIA VIA EagleEyes"Na página Erro! Indicador não definido.. 

 Você configurou EagleEyes acessar este DVR, e "Guarda" está ativada. Para mais detalhes, consulte "ANEXO 4 SET IMPULSO 

VIDE O"Na página 82. 

Você receberá uma mensagem de texto dizendo que a ocorrência de eventos do sistema selecionado (s). 
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ADVANCED CONFIG 

 

CÂMERA  TOQUE DE VÍDE 

O 

IMPULSO 

STATUS 

MENSAGEM 

MAIL 

VIDE O MAIL VIDE O FTP  

DETECÇÃO  AÇAO LIGAR 

ALERT  EVENTO  ALL 

REDE    PERDA DE VÍDEO 

EXIBIÇÃO    HDD COMPLETO 

REGISTRO    LIGAR 

DISPOSITIVOS    HDD (CLE AR / NO HDD / excesso de temperatura) 

DCCS    NET LOGIN 

IVS    Unlock Key 

AVISAR    UPS 

    Sistema anormal 

   

SAÍDA   

Passo 1: Switch "ação" para "ON". 

Passo 2: Selecione o evento (s) sistema que pretende ser notificado através do seu dispositivo móvel. 

Passo 3: Ativar "GUARD" em EagleEyes em seu dispositivo móvel, e tentar desencadear um evento do sistema 

para ver se você vai ter Push Status. 

Nota: Para notificações de e-mail, certifique-se que você tenha configurado uma conta de e-mail em 

"REDE"  "E-MAIL" para enviar as notificações. 

Habilite esta função em "ação", selecione o tipo (s) evento que deseja enviar notificações em "evento", e adicione 

o endereço (s) E-mail para o qual você deseja enviar notificações em "RECEPTOR". 

Você receberá um e-mail dizendo que a ocorrência de seu evento selecionado (s). 

ADVANCED CONFIG 

 

Câmera  TOQUE DE VÍDE 

O 

IMPULSO 

STATUS 

MENSAGEM 

MAIL 

VIDE O MAIL VIDE O FTP  

DETECÇÃO  AÇAO LIGAR 

ALERT  EVENTO  ALL 

REDE    PERDA DE VÍDE O 

EXIBIÇÃO    HDD COMPLETO 

REGISTRO    LIGAR 

DISPOSITIVOS    HDD (CLE AR / NO HDD / excesso de 

temperatura) 

DCCS    NET LOGIN 

IVS    Unlock Key 

AVISAR    REDE 

    UPS 

    Sistema anormal 

     

  RECEPTOR ESTABELECER 

   

SAÍDA   
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VIDE O MAIL 

Nota: Para notificações de e-mail, certifique-se que você tenha configurado uma conta de e-mail em 

"REDE"  "E-MAIL" para enviar as notificações. 

ADVANCED CONFIG 

 

Câmera  TOQUE DE 

VÍDE O 

IMPULSO 

STATUS 

MENSAGEM 

MAIL 

VIDE O MAIL VIDE O FTP  

DETECÇÃO  E-MAIL DO EVENTO LIGAR 

ALERT  E-MAIL DE GUARDA LIGAR 

REDE  RECEPTOR ESTABELECE

R 

 

EXIBIÇÃO  TIPO DE CONTEÚDO AVI   

REGISTRO     

DISPOSITIVOS     

DCCS     

IVS     

AVISAR     

   

SAÍDA   

1) E-MAIL DO EVENTO 

Selecione a receber notificações por correio eletrônico quando ocorre algum evento. 

2) E-MAIL DE GUARDA 

Selecione a receber notificações de e-mail apenas quando ocorrem eventos de envio de víde o e envio de 

status. 

3) RECEPTOR 

Clique "Setup" para introduzir o endereço de e-mail (es) da pessoa (s) para receber notificações por e-mail. 

 

4) TIPO DE CONTEÚDO 

Selecione que tipo de notificações que deseja receber: LIGAÇÃO ou AVI. 

 Para link, você irá receber um arquivo HTML. Para mais detalhes, consulte a próxima seção "Como verificar 

imagens de vídeo por LINK". 

 Para AVI, você irá receber um arquivo de vídeo no formato "AVI". 

Como verificar imagens de vídeo por "LINK" 

Passo 1: Abra o arquivo HTML recebido. 

Nota: Por favor, aceite e instalar o controle Active X no seu computador. Recomenda-se usar o Internet 

Explorer para abrir o arquivo HTML. 

Passo 2: Digite o nome do usuário e senha para entrar neste DVR e selecione o canal que deseja. 

Passo 3: Clique "Open" para baixar as imagens para o seu computador e jogo. 

Nota: O download de vídeo e reprodução será falho se o DVR e PC não estiverem conectados à Internet. 
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VIDE O FTP 

ADVANCED CONFIG 

 

Câmera  TOQUE DE 

VÍDE O 

IMPULSO 

STATUS 

MENSAGEM 

MAIL 

VIDE O MAIL VIDE O FTP  

DETECÇÃO  UPLOAD POR EVENTO LIGAR 

ALERT  UPLOAD BY GUARD LIGAR 

REDE  NOME DE UTILIZADOR escritório  

EXIBIÇÃO  SENHA   

REGISTRO  SERVIDOR 211.75.33.2144 

DISPOSITIVOS  PORT 25  

DCCS  DIRETÓRIO vídeo  

IVS  TIPO DE CONTEÚDO AVI   

AVISAR     

   

SAÍDA   

1) UPLOAD POR EVENTO 

Selecione para receber notificações de eventos carregado quando ocorre algum evento. 

2) UPLOAD BY GUARD 

Selecione para receber notificações de eventos enviados apenas quando ocorrer Push víde o e push 

eventos de status. 

3) NOME DO USUÁRIO / SENHA / SERVER / PORT / DIRETÓRIO 

Insira as informações necessárias para fazer o upload FTP. 

4) TIPO DE CONTEÚDO 

Selecione que tipo de notificações que deseja receber: LIGAÇÃO ou AVI. 

 Para link, você irá receber um arquivo HTML. Para mais detalhes, consulte a próxima seção "Como verificar 

imagens de vídeo por LINK". 

 Para AVI, você irá receber um arquivo de vídeo no formato "AVI". 

Como verificar imagens de vídeo por "LINK" 

Passo 1: Abra o arquivo HTML recebido. 

Nota: Por favor, aceite e instalar o controle Active X no seu computador. Recomenda-se usar o Internet 

Explorer para abrir o arquivo HTML. 

Passo 2: Digite o nome do usuário e senha para entrar neste DVR e selecione o canal que deseja. 

Passo 3: Clique "Open" para baixar as imagens para o seu computador e jogo. 

Nota: O download de vídeo e reprodução será falho se o DVR e PC não estiverem conectados à Internet. 
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60,5 HORÁRIO LOCAL 

6.5.1 RECORD / DETECÇÃO / ALARME IN / OUT ALARME / PUSH VIDE O / BUZZER 

Selecione o tipo de temporizador que deseja configurar (RECORD / detecção / ALARME IN / OUT ALARME / 

PUSH VIDE O / BUZZER), selecione "ON" para ativar o temporizador, e selecione o dia e a hora para esta 

função. 

HORÁRIO LOCAL 

 

REGISTRO  GRAVAÇÃO TIMER LIGAR  

DETECÇÃO   0    2    4    6    8    10   12   14   16   18   20   22  24  

ALARME EM  SUN                                                   

ALARME OUT  MON                                                   

TOQUE DE 
VÍDE O 

 TUE                                                   

BUZZER  WED                                                   

  QUI                                                   

  FRI                                                   

  SAT                                                   

                                                    

SAÍDA                                                    

 

Eixo X 0 ~ 24 horas. Cada barra de tempo é de 30 minutos. 

Eixo Y Segunda à Domingo. 
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7. OPERAÇÃO REMOTA 

70,1 Web Browser 

Você pode visualizar as imagens ou operar seu DVR com um navegador web, por exemplo, o Microsoft Internet 

Explorer. 

Nota: Os sistemas operacionais de PC suportados são: Windows 8, Windows 7, Windows Vista e 

Windows XP. 

 

Nota: Para usar o Mozilla Firefox ou Google Chrome para acesso remoto, por favor visite o site oficial da 

Apple (http://www.apple.com) para baixar e instalar o QuickTime primeiro. 

 

Nota: A ilustração abaixo é apenas para sua referência e podem ser diferentes do que re almente vê. 

Algumas funções e botões são para os modelos selecionados ou determinados níveis de usuários 

únicos.  

Passo 1:  Digite o endereço IP usado pelo este dispositivo na caixa de endereço de URL, como 

60.121.46.236 e pressione Enter. Você será solicitado a digitar o nome de usuário e senha para acessar 

o dispositivo.  

Se o número da porta utilizado este dispositivo não é 80, você precisa digitar o número da porta 

adicionalmente. O formato é ipendereço:portnum. 

Por exemplo, para o endereço IP 60.121.46.236 e porta No. 888, por favor, digitar 

"http://60.121.46.236:888 " na caixa de endereço URL e pressione "Enter". 

Passo 2:  Digite o nome de usuário e senha e clique em "OK". Você verá uma tela semelhante à seguinte 

quando as informações de login estão corretas. 

Nota: O nome de usuário e a senha padrão para acesso remoto são ambos "administrador". 

 

Ícone Descrição 

 Clique para ir para a exibição ao vivo do DVR. 

 Clique para ir para a definição detalhada DVR. 

 

Clique para entrar no modo PTZ. Esta função também é usado para HD CCTV câmera série 

motorizados da nossa banda para ajustar o comprimento focal e foco resolucionado remotamente. 

Para mais detalhes, consulte "7.1.2 Painel TZ"Na página 71. 
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Ícone Descrição 

Víde o de Controle / Audio  

Formato H.264 / Tempo rápido 

QuickTime é um software multimídia da Apple Inc.. Você precisa ter o QuickTime instalado em seu 

sistema operacional primeiro. Quando "QuickTime" for selecionada, você será promovido para 

inserir o nome de usuário e senha para acessar o servidor do DVR. 

Qualidade MELHOR / HIGH / NORMAL / BASIC 

Selecionar a qualidade da imagem. 

Sub resolução 

Corrente 

4 CIF / CIF 

Selecionar a resolução sub stre am (4CIF: 704 * 480 / CIF: 352 * 240) para exibição ao vivo. 

Auditivo Seleger o canal de áudio que você deseja para ouvir o áudio ao vivo.  

Nota: Sua câmera deve suportar a gravação de áudio, e conectar-se ao canal de víde o 
que supporgravação de áudio ts e a entrada de áudio do DVR. Para mais 
informações, consulte "1.3 Painel Traseiro" na página 7. 

 significa mudo. 

Para desativar o status mudo, clique nesse ícone novamente e selecione o canal de áudio que voc

ê quer. 

Transmissão Esta função mostra apenas um único canal quando está seleccionado. Escolha a resolução fluxo 

para exibição ao vivo.  

Quando "Sub Vapor" é selecionado, a resolução será aquele selecionado em "resolução Córrego 

Sub"; Quando "Gravação" é selecionado, a resolução será aquele selecionado em " "->" DVR 

"->" Record ". -> "Manual". 

Cache Tempo Selecione o tempo de cache de 0 ~ 800ms.  

Quanto maior for o valor, tanto mais tempo ele'S que vai ser necessário esperar para a imagem 

para mostrar, mas o melhor é a qualidade de imagem será. 

Canal de Controlo  

Seleção de canal 

(1 ~ 16/1 ~ 8/1 ~ 4) 
Clique em um dos número para mudar para o canal que deseja ver em tela cheia. 

 /  Clique para ir ao / próximo canal anterior, ou alterar a configuração. 

 
Clique para tirar uma foto da imagem atual, e salvá-lo para o caminho especificado no seu PC 

definido em " " "Geral". 

 /  
: 

Clica para exibir cada canal um por um, a partir de CH1. Quando o último canal é exibido, 

ele vai começar a partir de CH1 novamente. 

: Para sair deste modo de exibição, pressione qualquer outro botão de exibição de canal. 

 /  /  
Carregue para mostrar Display / 9-cut / 16-cut 4-cut. 

 

Clique para ativar a exibição desktop local remotamente. Um janela indivíduo irá aparecer para 

mostrar a vista local. Todas as operações disponíveis no lado local poderia ser feito de forma 

independente e remotamente nesta janela.  

 
Clique para mudar o visor para tela cheia.  

Evento Se arch & 

Playback 
 

 
Aumentar a velocidade de retrocesso. Clique uma vez para obter 4X velocidade e clique duas 

vezes para obter velocidade 8X, etc., e a velocidade máxima é de 32X. 

 
Aumenta a velocidade de avanço rápido. Clique uma vez para aumentar em 4X a velocidade de 

avanço e clique duas vezes para obter velocidade 8X, etc., e a velocidade máxima é de 32X. 

 Clique para reproduzir o clipe de víde o atual. 

 Clamber para pausar a reprodução de víde o. 

 Clique para parar a reprodução de víde o. 

 
Clique para reproduzir o víde o lentamente, uma vez para obter 4X mais lento, duas vezes 8X mais 

lento. 

 Clique para entrar na lista de registro e pesquisa e filmagens que você precisa. 

 

Clique para entrar no menu de backup e copiar as imagens que você precisa para o seu PC.  

Nota: Para utilizar o arquivo de backup (.avc), ir para " "->" Geral "->" Configurar ", e baixar 

o jogador de instalar. 
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Ícone Descrição 

IVS Painel *  

 
Este botão é ativado apenas quando o modo de IVS está habilitado. Clique para mostrar a linha 

de detecção. 

 
Clique para enviar um enter a página de estatísticas IVS. Para mais detalhes, consulte "7.1.1 IVS 

Estatísticas"Na página 70. 

* Para modelos selecionados somente 
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7.1.1 IVS Estatísticas 

Nota: Esta função é somente para os modelos selecionados. 
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7.1.2 Painel TZ 

Nota: Esta função é somente para modelos selecionados. 

 

Função Descrição 

 
Clique para entrar no menu principal da câmera. Para obter detalhes sobre cada menu da câmera, 

consulte o respectivo manual do utilizador. 

 /  /  /  Clique nas setas ( /  /  / ) Para mais a câmera lente para cima / baixo / esquerda / direita. 

Canal PTZ 
Selecione o canal que liga a câmera PTZ ou nossa marca'S HD CCTV motorizada câmera que 

você deseja controlar. 

Predefinido Clique na numeração ponto predefinido para a qual você quer que sua câmera se mova. 

 /  Clica para ajustar a focagem da imagem. 

 /  Clique para fazer zoom in / out da imagem. 

 /  Clique para ampliar a imagem para o maior / diminuir o zoom na imagem ao seu tamanho original. 

 Clique para iniciar o rastreio automático quando a câmera speed dome suporta esta função. 

 
Clique para tirar uma foto da imagem atual, e salvá-lo para o caminho especificado no seu PC 

definido em " " "Geral". 

 

Clique para ativar a função de auto. Antes de usá-lo, você precisa atribuir uma função específica 

que será ativado quando " "For clicado. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário de 

sua câmera PTZ ou HD CCTV câmera motorizada da nossa marca. 
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70,2 Dispositivos Móveis 

Nota: Para mais detalhes sobre a vigilância móvel através do seu dispositivo móvel, fazer download 

das instruções de instalação e configuração de EagleEyes 

www.surveillance-download.com/user/e agleeyes_quick.pdf. 

Olhos de águia é um programa de telefone celular usado com o nosso sistema de vigilância de vigilância 

remota. Ele possui várias vantagens: 

 É livre (Exceto Além disso EagleEyes para iPhone, EagleEyes Plus + para o Android, e Além disso E 

agleEyesHD para iPad). 

 É compatível com várias plataformas móveis populares, como o iOS e Android. 

7.2.1 Pre-requisitos 

Antes de instalar EagleEyes para o seu dispositivo móvel para vigilância remota, certifique-se de ter verificado o 

seguinte: 

 Sua plataforma móvel iOS ou Android. 

 Serviços de Internet móvel está inscrito e disponível para usar para o seu dispositivo móvel.  

Nota: Você pode ser cobrado para acesso à Internet via wireless ou 3G rede. Para os detalhes taxa de 

acesso à Internet, por favor, verifique com o seu operador de rede ou serviço local. 

 Você anotou o endereço IP, número de porta, nome de usuário e senha utilizados para acessar a câmera 

de rede da Internet. 

7.2.2 Onde fazer o download  

 Para usuários iOS, acesse "App Store", e procura "EagleEyes" para baixar.  

 Para os usuários do Android, acesse "Play Store" e procurar "EagleEyes" para download. 

Quando o download estiver concluído, EagleEyes instalado automaticamente para o local onde todos os 

aplicativos são salvos em seu telefone por padrão, ou onde você especificar. 

7.2.3 Configuração manual  

Nota: Para saber como configurar por E aZy Networking, consulte "ANEXO 8 E AZY NETWORKING"Na 

página 90. 

Passo 1: EagleEyes abertos para ir para o catálogo de endereços.  

Passo 2: Em seguida, clique em "+", e selecione "Manual" para ir para a página de configuração. 
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Passo 3: Na página de configuração, insira todas as informações necessárias para acessar este dispositivo na 

coluna "necessário", e clique em "Get Type" para analisar se as informações fornecidas estão corretas. 

O tipo de dispositivo será detectado corretamente. 

Passo 4: (Opcional) Configure as definições na coluna "opcionais", conforme necessário. 

 

Passo 5: Clique em "Salvar" para voltar ao livro de endereços. Ativar "Guard" para receber Push Vide o / push 

Status. 

Nota: Push Video / Push Estado é apenas para alguns modelos. Antes de ativar a Guarda, por favor, 

certifique-se se o dispositivo suportar esta função. 

 

Passo 6: Clique no item que você acabou de adicionar ao livro de endereços para acessar e verificar a 

visualização em direito. 
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ANEXO 1 ESPECIFICAÇÕES 

 4CH Models 

 Modelo 1 Modelo 2 

 Víde o 

Sistema de Víde o NTSC / PAL (detecção automática) 

Formato de compressão de víde o H.264 

Entrada de víde o 
(Csinal de víde o omposite 1 Vp-p 75Ω BNC) 

4 canais 

Saída de Víde o BNC SIM 

 VGA SIM 

 HDMI SIM 

 Grave e Backup 

Máxima Taxa de gravação 1080P 1920 x 1080 pixels com 60 IPS 

 720P 1280 x 720 pixels com 120 IPS 

 QHD 960 x 540 pixels com 120 IPS 

 Quadro 704 × 480 pixels com 120 IPS <NTSC> / 704 × 576 pixels com 100 IPS <PAL> 

 Campo 704x240 pixels com 120 IPS <NTSC> / 704 × 288 pixels com 100 IPS <PAL> 

 CIF 352 × 240 pixels com 120 IPS <NTSC> / 352 × 288 pixels com 100 IPS <PAL> 

Modo de Gravação Manual / Timer / Movimento / Alarme / Remoto 

Gravação de pré-alarme SIM 

Canal Reprodução 4CH 

Busca rápida Modo de pesquisa Time / Movimento / Alarme 

Backup Device USB 2.0 Flash Drive / Rede 

 Auditivo 

Entrada de áudio 1 entrada de áudio 

Saída de Áudio 1 saída de áudio (Mono) 

 Geral 

Armazenamento em disco rígido Até 2 SATA HDDs 

Interface SATA SIM 

eSATA Interface de SIM (Para a ligação matriz de disco externo) NÃO 

Ambiente Qualidade de Imagem SUPER MELHOR / MELHOR / HIGH / NORMAL 

Controle de mouse USB SIM 

Áre a de Detecção de Movimento 16 × 12 grades por canal 

Detecção de Movimento Sensibilidade 3 parâmetros ajustáveis para a detecção precisa 

Notificação de Eventos Push Vide o / Pressione Status / FTP / E-Mail 

Zoom de imagem Zoom digital 2X 

Controle PTZ SIM 

Alarme I / O 
4 entradas (4 entradas para envio de víde o), 

uma saída 
NÃO 

RS485 SIM NÃO 

Controle Remoto IR SIM (receptor IR integrado) 

Key Lock (proteção por senha) SIM 

Nível de Usuário 4 níveis de usuário para diferentes privilégio de acesso 

Detecção de Perda de Víde o SIM 

Título da câmera Suporta até 12 letras 

Víde o ajustável Matiz / Saturação / Contraste / Brilho 

Data Formato de exibição AA / MM / DD, DD / MM / AA & MM / DD / YY 

 

 



ANEXO 1 ESPECIFICAÇÕES 

75 

 

 Modelo 1 2 Modelo 

 Geral 

Horário de Verão SIM 

Fonte de energia (±10%) DC12V / 3A 

Temperatura de operação 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 

Dimensões (mm) *** 375 (W) x 61 (H) × 281 (D) 

 Rede 

Ethernet 10/100 Base-T. Suporta controle remoto e visualização ao vivo via Ethernet 

Protocolo de Rede TCP / IP, PPPOE, DHCP e DDNS 

 Vigilância remota de PC 

Sistema Operacional compatível Windows e Mac 

Programa compatível Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari 

 
Visualizador de 

vídeo: 
16CH software central de gestão para Windows e MAC sistemas operacionais 

 Tempo rápido: Para os sistemas operacionais Windows e Mac 

Max. usuários online 10 

Web Transmissão Formato de 

Compressão 
H.264 

Rede Vivo Áudio SIM 

Operação Remota Independente SIM 

Remoto Evento Download & Reprodução SIM 

 Fiscalização Móvel 

App EagleEyes 

Dispositivos Compatíveis dispositivos móveis iOS e Android 

Push Vídeo SIM NÃO 

Push Estado SIM 

 Outros 

E aZy Networking SIM 

Suporte IVA Sim (4 canais) NÃO 

Suporte DCCS SIM 

Serviço DDNS livre SIM 

Operação Multiplex Exibição ao vivo / gravação / reprodução / backup / network operações 

Recuperação do sistema Recuperação automática do sistema após falha de energia 

Periféricos opcionais HDMI Matrix (HDM02) 

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

** 1 capacidade HDD até 3 TB 

*** Tolerância Dimensional: ±5 milímetros 
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 8CH Modelo 

 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

 Vídeo 

Sistema de Vídeo NTSC / PAL (detecção automática) 

Formato de compressão de vídeo H.264 

Entrada de víde o 
(Csinal de víde o omposite 1 Vp-p 75Ω BNC) 

8 canais 

Saída de Víde o BNC SIM 

 VGA SIM 

 HDMI SIM 

 Grave e Backup 

Máxima Taxa de gravação 1080P 1920 x 1080 pixels com 120 IPS 

 720P 1280 x 720 pixels com 240 IPS 

 QHD 960 x 540 pixels com 240 IPS 

 Quadro 704 × 480 pixels com 240 IPS <NTSC> / 704 × 576 pixels com 200 IPS <PAL> 

 Campo 704x240 pixels com 240 IPS <NTSC> / 704 × 288 pixels com 200 IPS <PAL> 

 CIF 352 × 240 pixels com 240 IPS <NTSC> / 352 × 288 pixels com 200 IPS <PAL> 

Modo de Gravação Manual / Timer / Movimento / Alarme / Remoto 

Gravação de pré-alarme SIM 

Canal Reprodução 8CH 

Busca rápida Modo de pesquisa Time / Movimento / Alarme 

Backup Device USB 2.0 Flash Drive / Rede 

 Auditivo 

Entrada de áudio 4 entrada de áudios 1 entrada de áudio 

Saída de Áudio 2 saída de áudios (Mono) 1 saída de áudio (Mono) 

 Geral 

Armazenamento em disco rígido Até 3 SATA HDDs Até 2 SATA HDDs 1 SATA HDD 

Interface SATA SIM 

e-SATA Interface de 
 (Para a ligação matriz de disco externo) 

SIM NÃO 

Ambiente Qualidade de Imagem SUPER MELHOR / MELHOR / HIGH / NORMAL 

Controle de mouse USB SIM 

Áre a de Detecção de Movimento 16 × 12 grades por canal 

Detecção de Movimento Sensibilidade 3 parâmetros ajustáveis para a detecção precisa 

Notificação de Eventos 
Push Vide o / 

Pressione Status / FTP 
/ E-Mail 

Pressione Status / FTP / E-Mail 

Zoom de imagem Zoom digital 2X 

Controle PTZ SIM 

Alarme I / O 
8 insumos (8 insumos 

para envio de víde o), 1 
saída 

8 entradas, 1 saída 1 entrada, 1 saída 

RS485 SIM 

Controle Remoto IR SIM (receptor IR integrado) NÃO 

Key Lock (proteção por senha) SIM 

Nível de Usuário 4 níveis de usuário para diferentes privilégio de acesso 

Detecção de Perda de Víde o SIM 

Título da câmera Suporta até 12 letras 
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 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

 Geral 

Vídeo ajustável Matiz / Saturação / Contraste / Brilho 

Data Formato de exibição AA / MM / DD, DD / MM / AA & MM / DD / YY 

Horário de Verão SIM 

Fonte de Alimentação (± 10%) DC19V / 3.42A DC12V / 3A DC12V / 2UMA 

Temperatura de operação 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 

Dimensões (mm) *** 430 (W) x 65 (H) x 338 (D) 375(W) × 77(H) × 273.8(D) 
345(W) × 68,3(H) × 

238,69(D) 

 Rede 

Ethernet Gigabit Base-T 10/100 Base-T 

Protocolo de Rede TCP / IP, PPPOE, DHCP e DDNS 

 Vigilância remota de PC 

Sistema Operacional compatível Windows e Mac 

Programa compatível Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari 

 
Visualizador de 

vídeo: 
16CH software central de gestão para Windows e MAC sistemas operacionais 

 Tempo rápido: Para os sistemas operacionais Windows e Mac 

Max. usuários online 10 

Web Transmissão Formato de 

Compressão 
H.264 

Rede Vivo Áudio SIM 

Operação Remota Independente SIM 

Remoto Evento Download & Reprodução SIM 

 Fiscalização Móvel 

App EagleEyes 

Dispositivos Compatíveis dispositivos móveis iOS e Android 

Push Víde o SIM NÃO 

Push Estado SIM 

 Outros 

E aZy Networking SIM 

Suporte IVA SIM NÃO 

Suporte DCCS SIM 

Serviço DDNS livre SIM 

Operação Multiplex Exibição ao vivo / gravação / reprodução / backup / network operações 

Recuperação do sistema Recuperação automática do sistema após falha de energia 

Periféricos opcionais HDMI Matrix (HDM02) 

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

** 1 capacidade HDD até 3 TB 

*** Tolerância Dimensional: ±5 milímetros 
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 16CH Modelo 

 Modelo 7 Modelo 8 

 Vídeo 

Sistema de Vídeo NTSC / PAL (detecção automática) 

Formato de compressão de vídeo H.264 

Entrada de vídeo 
(Csinal de víde o omposite 1 Vp-p 75Ω BNC) 

16 canais 

Saída de Vídeo BNC SIM 

 VGA SIM 

 HDMI SIM 

 Grave e Backup 

Máxima Taxa de gravação 1080P 1920 x 1080 pixels com 480 IPS 

 720P 1280 x 720 pixels com 480 IPS 

 QHD 960 x 540 pixels com 480 IPS 

 Quadro 704 × 480 pixels com 480 IPS <NTSC> / 704 × 576 pixels com 400 IPS <PAL> 

 Campo 704x240 pixels com 480 IPS <NTSC> / 704 × 288 pixels com 400 IPS <PAL> 

 CIF 352 × 240 pixels com 480 IPS <NTSC> / 352 × 288 pixels com 400 IPS <PAL> 

Modo de Gravação Manual / Timer / Movimento / Alarme / Remoto 

Gravação de pré-alarme SIM 

Canal Reprodução 16CH 

Busca rápida Modo de pesquisa Time / Movimento / Alarme 

Backup Device USB 2.0 Flash Drive / Rede 

 Auditivo 

Entrada de áudio 4 entrada de áudios 2 entrada de áudios 

Saída de Áudio 2 saída de áudios (Mono) 1 saída de áudio (Mono) 

 Geral 

Armazenamento em disco rígido Até 3 SATA HDDs 

Interface SATA SIM 

eSATA Interface de SIM (Para a ligação matriz de disco externo) NÃO 

Ambiente Qualidade de Imagem SUPER MELHOR / MELHOR / HIGH / NORMAL 

Controle de mouse USB SIM 

Áre a de Detecção de Movimento 16 × 12 grades por canal 

Detecção de Movimento Sensibilidade 3 parâmetros ajustáveis para a detecção precisa 

Notificação de Eventos Push Vide o / Pressione Status / FTP / E-Mail Pressione Status / FTP / E-Mail 

Zoom de imagem Zoom digital 2X 

Controle PTZ SIM 

Alarme I / O 
8 insumos (8 insumos para envio de víde o), 1 

saída 
4 entradas, 1 saída 

RS485 SIM 

Controle Remoto IR SIM (receptor IR integrado) 

Key Lock (proteção por senha) SIM 

Nível de Usuário 4 níveis de usuário para diferentes privilégio de acesso 

Detecção de Perda de Víde o SIM 

Título da câmera Suporta até 12 letras 

Víde o ajustável Matiz / Saturação / Contraste / Brilho 

Data Formato de exibição AA / MM / DD, DD / MM / AA & MM / DD / YY 
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 Modelo 5 Modelo 6 

 Geral 

Horário de Verão SIM 

Fonte de energia (±10%) DC 19V / 3.42A 

Temperatura de operação 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) 

Dimensões (mm) *** 432 (W) x 90 (H) x 326 (D) 

 Rede 

Ethernet Gigabit Base-T. Suporta controle remoto e visualização ao vivo via Ethernet 

Protocolo de Rede TCP / IP, PPPOE, DHCP e DDNS 

 Vigilância remota de PC 

Sistema Operacional compatível Windows e Mac 

Programa compatível Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari 

 
Visualizador de 

víde o: 
16CH software central de gestão para Windows e MAC sistemas operacionais 

 Tempo rápido: Para os sistemas operacionais Windows e Mac 

Max. usuários online 10 

Web Transmissão Formato de 

Compressão 
H.264 

Rede Vivo Áudio SIM 

Operação Remota Independente SIM 

Remoto Evento Download & Reprodução SIM 

 Fiscalização Móvel 

App EagleEyes 

Dispositivos Compatíveis dispositivos móveis iOS e Android 

Push Víde o SIM NÃO 

Push Estado SIM 

 Outros 

E aZy Networking SIM 

Suporte IVA SIM NÃO 

Suporte DCCS SIM 

Serviço DDNS livre SIM 

Operação Multiplex Exibição ao vivo / gravação / reprodução / backup / network operações 

Recuperação do sistema Recuperação automática do sistema após falha de energia 

Periféricos opcionais HDMI Matrix (HDM02) 

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

** 1 capacidade HDD até 3 TB 

*** Tolerância Dimensional: ±5 milímetros 
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ANEXO 2 TOQUE DE VÍDE O CONFIGURAÇÃO 

Nota: Esta função é somente para modelos selecionados. 

A2.1 Conexão Sensor Alarme 

Conecte o sensor de alarme, tais como contactos magnéticos, para o alarme-in porta no painel traseiro do DVR. 

Relógio-in 1 corresponde a um canal de víde o, alarme-in 2 corresponde ao canal de vídeo 2, e assim por diante. 

Nota: O limite de tensão para conexão de dispositivos de alarme-in está sob DC24V 1A. 
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Configuração A2.2 

Antes de configurar o envio de vídeo, certifique-se: 

1. O sistema de DVR está configurado conforme descrito em "2. CONEXÃO E CONFIGURAÇÃO "na página 9. 

2. O DVR está conectado à Internet. 

3. Você instalou o aplicativo, EagleEyes, em seu iOS ou dispositivos móveis Android.  

Para mais detalhes, consulte "ANEXO 3 vigilância móvel VIA EagleEyes "na página Erro! Indicador não definido.. 

Passo 1: Botão direito do mouse para mostrar o menu principal.  

Ir para  (ADVANCED CONFIG.)  "AVISAR". Em IMPULSO VIDE O, selecione o dispositivo de alarme 

que você quer, e configurar o tipo de alarme. Para mais detalhes, consulte "TOQUE DE VÍDE O" Na 

página 60. 

ADVANCED CONFIG 

 

Câmera  TOQUE DE 

VÍDE O 

IMPULSO 

STATUS 

MENSAGEM MAIL VIDE O MAIL VIDE O FTP  

DETECÇÃO  RESET ALL GUARD CONEXÃO ENVIAR 

ALERT  Alarme disparado DEVICE ALARME EM 

1 

  

REDE  CH01 ALARME OFF / alarme interno   CH1 

EXIBIÇÃO  CH02 ALARME OFF   CH2 

REGISTRO  CH03 ALARME N.O.   escritório 

DCCS  CH04 ALARME OFF   CH4 

AVISAR    

Multicasting    

    

SAÍDA   

Passo 2: EagleEyes abertas, e adicione DVR para o livro de endereços EagleEyes. 

Passo 3: Habilitar envio de vídeo, conforme descrito abaixo, e tentar acionar o sensor para ver se você pode 

receber Push Vídeo com sucesso. 
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ANEXO 3 SET IMPULSO VIDE O 

Esta série DVR suporta notificações de eventos instantâneas para seu iOS / Android dispositivo móvel com o 

nosso programa de auto-desenvolvimento, "EagleEyes", instalado. Quando um homem é detectado por um 

dispositivo de alarme externo, o DVR irá imediatamente receber sinais de alarme e enviar para o seu iOS / 

Android dispositivo móvel. 

Nota: iOS e Android são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos 

proprietários.  

 

Pré-requisitos A3.1 

Antes de definir esta função, certifique-se de ter verificado o seguinte: 

 Você tem um dispositivo móvel iOS ou Android com o nosso programa de auto-desenvolvimento, "EagleEyes", 

instalado. Para mais detalhes, consulte o capítulo anterior. 

 Um dispositivo de alarme externo está ligado às portas externas de E / S no painel traseiro. Certifique-se de uma 

câmera também é conectado a gravar para ocorrências de alarme. Para saber qual canal de vídeo corresponde a qual 

pino de alarme, por favor consulte "ANEXO 2 TOQUE DE VÍDE O CONFIGURAÇÃO"Na página 80. 

 A função de registro de evento do seu DVR não está desativada. 

 A função de detecção de movimento de seu DVR não está desativada. 

 Seu DVR está conectado à Internet. Para mais detalhes, consulte 

www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf. 
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A3.2 Habilitar envio de vídeo 

UMA3.2.1 A partir do dispositivo móvel iOS (iPhone / iPad) 

Passo 1: No menu principal do iPhone / iPad, selecione "Configurações"  "Notificações". Selecione 

"EagleEyes", e certifique-se a notificação estiver ativada. 

 

Passo 2: Ocaneta "EagleEyes", e switch "Guarda" para "ON". Você irá receber a mensagem indicando que Push 

vídeo está ligado. 

Passo 3: Volte para a página principal ou página de espera de iPhone / iPad. Você receberá notificações de 

evento quando há um evento de alarme. Siga as instruções na tela para reproduzir imediatamente o clip 

gravado. 
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UMA3.2.2 De Android Móvel Dispositivo 

No catálogo de endereços, mude "guarda" de "OFF" para "ON". 
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ANEXO 4 USB compatível FLASH DRIVE LISTA 

Por favor, atualize o firmware do DVR para a última versão para assegurar a exatidão da tabela a seguir. Se a 

unidade flash USB não é suportado pelo DVR, você verá  na tela. 

Nota: Por favor, use o PC para formatar a unidade flash USB como "FAT32". 

 

Nota: Você pode fazer backup de até 2GB de dados de vídeo USB para backup de uma só vez. Para fazer 

o backup de dados mais, por favor, defina a hora e canal (s) que você quer, e iniciar backup USB 

novamente. 

 

FABRICANTE MODELO CAPACIDADE 

Transcender JFV35 4GB 

 JFV30 8GB 

Kingston DataTraveler 1GB 

PQI U172P 4GB 

Apacer AH320 2GB 

 AH320A 8GB 

 AH220 1GB 

 AH320 4GB 

A data- RB-18 1GB 

Sandisk Cruzer Micro 2GB 

 Cruzer Micro 4GB 

 Cruzer4-pk 2GB 

Netac U208 1GB 

MSI F200 4GB 

SONY Micro Vault 2GB mini 2GB 

 Micro Vault 4GB mini 4GB 

 Micro Vault Tiny 1GB 
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ANEXO 5 LISTA COMPATÍVEL SATA HDD 

Por favor, atualizar o firmware do dispositivo para a versão mais recente para garantir a precisão da tabela a 

seguir. 

Nota: É necessária a instalação de um disco rígido antes de atualização de firmware para assegurar o 

processo de atualização funciona corretamente.  

 

Nota: Para usar um disco rígido verde, use APENAS o disco rígido projetado especialmente para vigilância 

para garantir que o dispositivo funciona corretamente. 

 

Se agate* 

MODELO CAPACIDADE MODELO CAPACIDADE

Pipeline HD 
ST3500312CS 

500GB ST2000DM001 2TB 

Pipeline HD 
ST500VT000 

500GB ST2000VX004 2TB 

Pipeline HD 
ST1000VM002 

1TB ST3000VM002 3TB 

Pipeline HD  
ST1000VM002 

1TB ST3000VX004 3TB 

ST31000525SV 1TB ST3000VX000 3TB 

ST31000340AS 1TB ST4000VM000 4TB 

ST1000VX002 1TB ST4000VX002 4TB 

ST2000VX000 2TB   

WD 

MODELO CAPACIDADE MODELO CAPACIDADE 

WD10PURX 1TB WD30PURX 3TB 

WD20PURX 2TB WD30EURX 3TB 

WD20EURS 2TB WD30EFRX 3TB 

WD20EURX 2TB WD40PURX 4TB 

WD20EFRX 2TB WD40EURX 4TB 

WD2002FAEX 2TB WD60EURX 6TB 

TOSHIBA 

MODELO CAPACIDADE MODELO CAPACIDADE

DT01ACA050 500GB DT01ABA200V 2TB 

DT01ABA050V 500GB DT01ACA200 2TB 

DT01ABA100V 1TB MD03ACA300V 3TB 

DT01ACA100 1TB DT01ACA300 3TB 

MD03ACA200V 2TB MD03ACA400V 4TB 

* Para saber mais detalhes sobre SRS e o seu apoio e serviços relacionados, por favor, entre em contato com o representante local da Se agate diretamente. 
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ANEXO 6 Estrutura principal MENU 

 

 

COMEÇO RÁPIDO GERAL TITULO DO CANAL 

  ESTADO DO EVENTO 

  Data de exibição 

  DCCS EXIBIÇÃO 

  MOUSE SENSIBILIDADE 

  AUDIO GAIN 

  RECORDE CONFIG 

 TIME SETUP ENCONTRO 

  TEMPO 

  NTP SERVER 

  FORMATO 

  SYNC PERÍODO 

  GMT 

 LUZ DO DIA  

 E aZy  

 

SISTEMA CONTA  

 FERRAMENTAS IDIOMA 

  UPGRADE 

  REDE UPGRADE 

  BACKUP CONFIG 

  RESTAURAR CONFIG 

 SISTEMA DE INFORMAÇÃO TAXA DE TRANSMISSÃO 

  HOST ID 

  R.E.T.R. 

  AUTO KEY LOCK (S) 

  LIMPAR HD 

  RESTABELECER AJUSTES 

  REMOTE CONTROL ID 

  DISPOSITIVO DE TÍTULO 

  TIPO DE SÉRIE 

  FORMATO VIDEO 

  VERSÃO 

 DATA BACKUP  

 REGISTRO DE BACKUP  

 RELATÓRIO REGULAR  

 

INFORMAÇÕES SOBRE 
O EVENTO 

BUSCA RÁPIDA  

 PROCURAR EVENTO  

 HDD INFO  

 EVENT LOG  

 

ADVANCED CONFIG CAMERA BRILHO 

  CONTRASTE 

  SATURAÇÃO 

  HUE 

  COV. 

  REC 

  TIME STAMP EXIBIÇÃO 

  TITULO DO CANAL 

  REC AUDIO 

 DETECÇÃO LS 

  SS 

  TS 

  MOTION 

  ALARME 

  ÁRE A 

  MÁSCARA DE PRIVACIDADE 

  Alarme interno * 

 ALERT EXT. ALERT 

  INT. BUZZER 

  BUZZER CHAVE 

  SINAL PERDA VIDEO 

  PROPOSTA DE SINAL 

  SINAL ALARME 

  HDD BUZZER 
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  Duração do Alarme (SEC) 

 ALERT HDD QUASE CHEIO (GB) 

  HDD ALERT OVERHE AT (° C) 

 REDE WAN 

  O EMAIL 

  DDNS 

  PROTOCOLO 

  E aZy 

 EXIBIÇÃO Integral Duração TELA 

  QUAD TELA DURAÇÃO * 

  EXIBIR COVERT 

  HDD EXIBIÇÃO MODO 

  Exibir a saída 

  
COVERT DESBLOQUE AR NO MODO DE 

SUPERVISOR 

  DeNoise 3D 

  2D DeNoise 

 REGISTRO GRAVAÇÃO MANUAL 

  GRAVAÇÃO EVENTO 

  GRAVAÇÃO 

  PRÉ-ALARME RECORDE 

  OVERWRITE 

  MANTENHA LIMIT DATA (DIAS) 

  RECORDE CONFIG 

  Resolução substre am 

 DISPOSITIVOS *  

 DCCS  

 IVS *  

 AVISAR TOQUE DE VÍDE O * 

  IMPULSO STATUS 

  MENSAGEM MAIL 

  VIDE O MAIL 

  VIDE O FTP 

 

HORÁRIO LOCAL REGISTRO  

 DETECÇÃO  

 ALARME EM  

 ALARME OUT  

 TOQUE DE VÍDE O  

 BUZZER  

* Para modelos selecionados somente 
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ANEXO 7 DVR BATERIA SUBSTITUIÇÃO 

DVR de re ajuste de tempo após falha de energia, por exemplo, causado por uma falha de energia, irá causar a 

desordem dos dados gravados, e os usuários podem ter problemas na busca do clipe evento que eles querem. Para 

manter o tempo de DVR de reposição, uma bateria de lítio não-exigível, CR2032, Está instalado no DVR.  

No entanto, o tempo de DVR ainda pode ter redefinido quando a bateria DVR é baixa ou mesmo ficar sem energia. Se 

assim for, por favor, substitua a bateria DVR, CR2032, Imediatamente como se descreve a seguir. 

 Como substituir a bateria CR2032 

Nota: A bateria de lítio, CR2032, é uma bateria não-exigível, e deve ser adquirido separadamente. Por 

favor, substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente em caso de perigo. 

Passo 1: Pare toda a gravação DVR imediatamente para prevenir a desordem dos dados gravados. Em seguida, 

fazer o backup dos dados gravados, se necessário. 

Passo 2: Desligue o DVR, e desligue a alimentação DVR. 

Passo 3: Retire a tampa do DVR, e encontrar a bateria na placa-mãe. 

Passo 4: Push a liberação conforme indicado a seguir para remover a bateria. 

 

Passo 5: Faça uma nova bateria com o lado da "CR2032 " virado para cima, e instalá-lo à placa-mãe. 

Passo 6: Recoloque a tampa do DVR e se conectar ao poder. 

Passo 7: Definir data e hora DVR. Para mais detalhes, consulte "6.1.2 TIME SETUP" Na página 34E "6.4.6 

RECORDE"Na página 53. 
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ANEXO 8 E AZY NETWORKING 

EaZy Networking é um serviço de nuvem para conectar seus dispositivos para a Internet automaticamente 

através de nossas livre app móvel, EagleEyes, em poucos passos sem passar pela configuração complicada 

rede, incluindo o encaminhamento de porta. 

Nota: E aZy Networking não é um serviço gratuito. Inicialmente iremos fornecer subsídio de dados de 2 

GB (aprox. 2.185 minutos) gratuitamente. Quando 2GB é para cima, a rede de transmissão será 

para baixo para um FPS. Para restaurar a fluência de visualização ao vivo, os usuários precisam 

assinar um plano de dados de EagleEyes, ou configurar as definições de rede por si mesmos. 

Para ligar o gravador à Internet sem usar EaZy Networking, obter o manual de configuração da 

rede de www.surveillance-download.com/user/t204.swf. 

Nota: Subsídio de dados somente quando o é consumido acesso ao dispositivo é feita via Internet, 3G 

rede móvel, E a outra rede a partir do dispositivo é utilizado. 

EaZy Networking pode ser configurado via EagleEyes em um / dispositivo Android iOS, ou via Internet Explorer. 

Antes de usar esta função, certifique-se: 

 Este DVR está conectado a um switch ou roteador e o switch ou roteador está pronto para conexão com a 

Internet. 

 O ícone de rede no canto superior direito é , não . 

 Você tem um dispositivo móvel iOS / Android com EagleEyes instalado ou um PC / laptop com Internet 

Explorer instalado. 

A8.1 Via EagleEyes no dispositivo iOS / Android 

UMA8.1.1 Estabelecer 

Passo 1: botão direito do mouse para mostrar o menu principal e selecione "REDE"  "WAN". Defina "TIPO DE 

REDE" para "DHCP", e verifique se o ícone de rede no canto superior direito é alterado de  para . 

Nota: Se o ajuste é feito através do Assistente de Configuração, o tipo de rede será automaticamente 

mudado para DHCP. 

ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  WAN O EMAIL DDNS PROTOCOL
O 

EaZy  

DETECÇÃO  TIPO DE REDE DHCP   

ALERT  IP 192.168.001.010 

REDE  GATEWAY 192.168.001.254 

EXIBIÇÃO  NETMASK 255.255.255.000 

REGISTRO  DNS PRIMÁRIO 8.8.80,8 

DISPOSITIVOS  DNS SECUNDÁRIO 168.95.1.1 

DCCS  PORT 80 

IVS  CONFIRA Internet Disponibilidade por 
endereço 

www.google.com 

AVISAR    

   

SAÍDA  MAC: 00: 0E: 53: CE: A7: B4 
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Passo 2: No mesmo menu, selecione "EaZy". Ativar EaZy Networking, e deixar esta página aberta. Você vai 

precisar digitalizar o código QR depois. 

COMEÇO RÁPIDO 

 

GERAL  ATIVAR E AZY NETWORKING LIGAR 

TIME SETUP    

LUZ DO DIA    

EaZy    

  

 

  

  

  

   

SAÍDA   

Passo 3: EagleEyes abertas no seu dispositivo móvel, e selecione "..."No canto superior esquerdo no livro de 

endereços. Então, clique " ".  

Passo 4: Clique em "Login" na seção de "Cloud" e registrar uma conta para "Cloud Service". Se você tem uma 

conta, por favor, faça o login. 

  

Passo 5: Volte para o livro de endereços e clique em "+" para adicionar um novo dispositivo.  

“Existem dois métodos para adicionar novos dispositivos”, E aZy" e "Manual".  

Selecione "EaZy", e escolha o ícone DVR para continuar. 



ANEXO 8 EAZY NETWORKING 

92 
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Passo 6: Clique em " "Na seção de" endereço MAC "para abrir a página de verificação de código QR, e 

digitalizar o código QR na tela DVR mencionado no Passo 2. O endereço MAC será preenchido 

automaticamente.  

Preencha o Código de segurança manualmente, e clique em "Aplicar".  

Passo 7: Siga as instruções na tela para terminar o resto das configurações e ver se este dispositivo é 

adicionado com êxito ao livro de endereços como um dispositivo de nuvem. 

Ao mesmo tempo, será ser solicitado para confirmar se você deseja remover o nome de usuário e a senha 

padrão.  

 Quando o nome do usuário e a senha padrão são removidos, você pode SOMENTE usar o nome de usuário e 

senha do serviço de nuvem para acessar este gravador local e remotamente. Se você esquecer o nome de usu

ário e senha do serviço de nuvem, você só poderia repor o gravador e fazer todas as configurações novamente. 

 Quando o nome de usuário e a senha padrão são mantidos, outras pessoas podem ser capazes de acessar 

este gravador se souber o nome do usuário e a senha padrão do gravador.  

Confirme se você deseja manter a conta padrão para continuar, e voltar para o catálogo de endereços. 

Você vai ver o dispositivo recém-adicionado no endereço com um ícone da nuvem sobre ela. 

  

Passo 8: Clique no dispositivo recém-adicionado e veja se você pode acessar com êxito. 
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UMA8.1.2 Verificando Restam dados Allowance 

Passo 1: Faça o login no serviço de nuvem. 

Passo 2: Selecione "Detalhes" para ir para as informações da conta, e selecione "Disponível Dados Allowance". 

  

UMA8.1.3 Compartilhando Nuvem Device Access para outra conta (s) 

Nota: Um dispositivo de nuvem pode ser compartilhado até 30 contas de nuvem, mas a o acesso ao 

dispositivo pode ser falhou porque ainda está restrita à configuração do utilizador online máxima 

do dispositivo. 

Passo 1: Registro para o serviço de nuvem. 

Passo 2: Seleito "Buddy" para ir para a página de compartilhamento de amigos. Em seguida, escolha o 

dispositivo de nuvem que você deseja compartilhar, e mudar de "OFF" para "Share". 
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Passo 3: Digite a conta de nuvem ou de E-mail registado pela conta e selecione "Adicionar". 

 

Passo 4: Verifique novamente a conta para a qual você quer compartilhar o dispositivo em nuvem, e selecione 

"Avançar" para confirmar e continuar. 

Passo 5: Especifique a permissão de acesso do conta especificada, que da conta de provisão de dados devem 

ser consumidos após o acesso com sucesso, e quanto tempo a conta está autorizado a permanecer após 

o acesso com êxito. 

 Quem deve pagar subsídio de dados: 

Quem devemos 

pagar data 

umallowance 

A fim de consumir subsídio de dados 

Eu 

O subsídio de dados gratuito oferecido pelo dispositivo -> A provisão adicional de dados 

compartilhado para outra conta (s) pelo proprietário -> A franquia de dados adicionais do 

dispositivos proprietário -> O subsídio de dados compartilhado para outra conta (s) pelo 

camarada 

Him / Her 
O subsídio de dados adicional do amigo -> O subsídio de dados compartilhado para outra conta 

(s) pelo camarada 

 

Nota: Quando não há nenhuma provisão de dados para usar, a rede de transmissão será de até 1 FPS. 

Para restaurar a fluência de visualização ao vivo, os usuários precisam assinar um plano de dados 

de EagleEyes, ou configurar as definições de rede por si mesmos. 
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Passo 6: Verifique novamente as configurações feitas para a conta para a qual você quer compartilhar seu 

dispositivo de nuvem, e selecione "Ação!" Para confirmar. 

 

Passo 7: (Opcional) Configure o subsídio de dados compartilhado para outras contas para usar.  

Passo 8: Retornar para a livro de endereços de EagleEyes. Você verá dispositivo que está sendo compartilhada 

é marcado com um ícone de duas pessoas. 

A8.2 Via Internet Explorer no PC / Laptop 

Nota: Configuração EaZy Networking através de um navegador web está disponível apenas no Internet 

Explorer.  

UMA8.2.1 Estabelecer 

Passo 1: botão direito do mouse para mostrar o menu principal e selecione "REDE"  "WAN". Defina "TIPO DE 

REDE" para "DHCP", e verifique se o ícone de rede no canto superior direito é alterado de  para . 

Nota: Se o ajuste é feito através do Assistente de Configuração, o tipo de rede será automaticamente 

mudado para DHCP. 
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ADVANCED CONFIG 

 

CAMERA  WAN O EMAIL DDNS PROTOCOL
O 

EaZy  

DETECÇÃO  TIPO DE REDE DHCP   

ALERT  IP 192.168.001.010 

REDE  GATEWAY 192.168.001.254 

EXIBIÇÃO  NETMASK 255.255.255.000 

REGISTRO  DNS PRIMÁRIO 8.8.80,8 

DISPOSITIVOS  DNS SECUNDÁRIO 168.95.1.1 

DCCS  PORT 80 

IVS  CONFIRA Internet Disponibilidade por 
endereço 

www.google.com 

AVISAR    

   

SAÍDA  MAC: 00: 0E: 53: CE: A7: B4 

Passo 2: No mesmo menu, selecione " EaZy". Ativar EaZy Networking, e anote o endereço MAC começando com 

"000E53" sob o código QR. Você vai precisar dele mais tarde. 

COMEÇO RÁPIDO 

 

GERAL  ATIVAR E AZY NETWORKING LIGAR 

TIME SETUP    

LUZ DO DIA    

EaZy    

  

 

  

  

  

   

SAÍDA   

Passo 3: Aberto Internet Explorer em um PC / laptop, e digite https://ez.eagleeyes.tw. 

Na página de login, registe-se para "Cloud Service". Se você tem uma conta, por favor, faça o login. 

Nota: Você PC deve estar conectado à Internet. 

 

Passo 4: Pela primeira vez acessar este website, você será solicitado a instalar um plugin: Controle EaZy. Por 

favor, instalar este plugin para garantir o serviço funciona corretamente. 



ANEXO 8 EAZY NETWORKING 

98 

Nota: Se você não está solicitado a instalar o plug-in, por favor baixar o nível de segurança do Internet 

Explorer, e tenta fazer login no serviço de nuvem ele novamente. 

Passo 5: Clambida "+" para adicionar um novo dispositivo e você será solicitado a instalar um programa, 

Assistente EaZy. Siga as instruções para instalar esse programa. 

 

Passo 6: Assistente de Habilitação de EaZy, e clique "Iniciar" para ir para a página de login. Faça o login no 

serviço de nuvem. 
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Passo 7: Selecione a imagem do gravador, ou escolher "DVR / NVR" no canto inferior direito. Em seguida, digite 

o endereço MAC que você anotou no Passo 2, e o código de segurança.  

Clique "Aplicar" para continuar. 

     

Passo 8: Quando o dispositivo for encontrado,Vai ser direcionado para a próxima página para alterar o título do 

dispositivo, se quiser.  

Nota: O nome do dispositivo alterado aqui será corrigido e pode ser alterado posteriormente. 

Clique "Aplicar" para continuar. Você será solicitado para confirmar se você deseja remover o nome de 

usuário e a senha padrão.  

 Quando o nome do usuário e a senha padrão são removidos, você pode SOMENTE usar o nome de usuário e 

senha do serviço de nuvem para acessar este gravador local e remotamente. Se você esquecer o nome de 

usuário e senha do serviço de nuvem, você só poderia repor o gravador e fazer todas as configurações 

novamente. 

 Quando o nome de usuário e a senha padrão são mantidos, outras pessoas podem ser capazes de acessar 

este gravador se souber o nome do usuário e a senha padrão do gravador.  

Confirme se você deseja manter a conta padrão, e clique em "Aplicar" para continuar e voltar à página 

principal. 

      

Step9: Você verá o dispositivo recém-adicionado com um ícone de nuvem na página principal. Clique no 

dispositivo e veja se você pode acessar o dispositivo com sucesso. 

 



ANEXO 8 EAZY NETWORKING 

100 

 

UMA8.2.2 Verificando Restam dados Allowance 

Passo 1: Faça o login no serviço de nuvem. 

Passo 2: "Informações da Conta" no canto superior direito para ir para informações de conta, e selecione 

"Disponível Dados Allowance". 

 

UMA8.2.3 Compartilhando Nuvem Device Access para outra conta (s) 

Nota: Um dispositivo de nuvem pode ser compartilhado até 30 contas de nuvem, mas a o acesso ao 

dispositivo pode ser falhou porque ainda está restrita à configuração do utilizador online máxima 

do dispositivo. 

Passo 1: Registro para o serviço de nuvem. 

Passo 2: Seleito "Buddy Share" para ir para a página de compartilhamento de amigos. Em seguida, escolha a 

tag "seus próprios dispositivos", e selecione "Compartilhar com Amigo". 

 

Passo 3: Escolha o dispositivo de nuvem que você deseja compartilhar e clique em "Next" para entrar na conta 

de nuvem ou de E-mail registado pela conta que você deseja compartilhar. Em seguida, selecione 

"Adicionar". 

      

Passo 4: Verifique novamente a conta para a qual você quer compartilhar o dispositivo em nuvem.  

Para adicionar mais contas, selecione "Adicionar"; para remover a conta existente, selecione "Excluir"; 
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Passo 5: Especifique a permissão de acesso do conta especificada, que da conta de provisão de dados devem 

ser consumidos após o acesso com sucesso, e quanto tempo a conta está autorizado a permanecer após 

o acesso com êxito. 

      

 Quem deve pagar subsídio de dados: 

Quem devemos 

pagar data 

umallowance 

A fim de consumir subsídio de dados 

Eu 

O subsídio de dados gratuito oferecido pelo dispositivo -> A provisão adicional de dados 

compartilhado para outra conta (s) pelo proprietário -> A franquia de dados adicionais do 

dispositivos proprietário -> O subsídio de dados compartilhado para outra conta (s) pelo 

camarada 

Him / Her 
O subsídio de dados adicional do amigo -> O subsídio de dados compartilhado para outra conta 

(s) pelo camarada 

 

Nota: Quando não há nenhuma provisão de dados para usar, a rede de transmissão será de até 1 FPS. 

Para restaurar a fluência de visualização ao vivo, os usuários precisam assinar um plano de dados 

de EagleEyes, ou configurar as definições de rede por si mesmos. 

Passo 6: Verifique novamente as configurações feitas para a conta para a qual você quer compartilhar seu 

dispositivo de nuvem, e selecione "Ação!" Para continuar.  

Passo 7: (Opcional) Configure o subsídio de dados compartilhado para outras contas para usar.  

Passo 8: Re-Ligue para a página principal. Você verá o dispositivo que está sendo compartilhada é marcado com 

um ícone de duas pessoas. 
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A8.3 Nuvem Icons 

 
Conexão do dispositivo ok 

 

Dispositivo que está sendo 

compartilhado com você e 
conexão ok  

Dispositivo compartilhado 

para outra conta e conexão 
ok 

 

Conexão do dispositivo 
falhou  

Dispositivo que está sendo 

compartilhado com você e 
conexão falhou  

Dispositivo compartilhado 

para outra conta e conexão 
falhou 

 


