
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bem vindo 
 
Obrigado por adquirir o nosso DVR! 
 
Este manual do usuário foi projetado para ser uma ferramenta de referência para a 
instalação e operação de seu sistema. 
Aqui você pode encontrar informações, recursos de DVR e funções. 
Antes da instalação e funcionamento, por favor, leia as seguintes precauções e 
advertências. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Precauções importantes e avisos 
 
1. Segurança elétrica 

Toda a instalação deve estar de acordo com os códigos de segurança elétricos locais. 
O produto deve ser aterrado para reduzir o risco de choque elétrico. 
Nós não assumimos nenhuma responsabilidade por queimas ou choques elétricos causados por 
manuseio ou instalação inadequada. 
 
2. Segurança dos transportes 

Grandes impactos, queda ou respingos de água não são permitidos durante o transporte, o 
armazenamento e a instalação. 
 
3. Instalação 

Mantenha para cima. Manusear com cuidado. 
Não energize o DVR antes de completar a instalação. 
Não coloque objetos sobre o DVR. 
 
4. Assistência técnica qualificada 

Todo o trabalho de reparação deve ser feito pelos técnicos especializados. 
Nós não somos responsáveis por quaisquer problemas causados por modificações não autorizadas ou 
tentativas reparação. 
 
5. Ambiente 

O DVR deve ser instalado em um local fresco e seco, longe da luz direta do sol, inflamável, substâncias 
explosivas e etc. 
 
6. Acessórios 

Certifique-se de usar todos os acessórios recomendados pelo fabricante. 
Antes da instalação, por favor, abra o pacote e verifique se todos os componentes estão incluídos. 
Contate o seu revendedor local o mais rápido possível se algo estiver quebrado ou em falta. 
 
7. Pilhas e baterias 

O uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou danos pessoais. 
Ao substituir a bateria, certifique-se de que você está usando o mesmo modelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 

 
1.1-Visão geral 

 
O CVR é um excelente produto para monitorar projetos de segurança. 
 
Incorporado Linux OS para manter uma operação confiável. Compressão H.264, algoritmo G.711 e 
tecnologia de compressão áudio de alta qualidade, baixo fluxo de bits. 
 
Estrutura original pela função moldura é adequada para uma análise detalhada. Possui diversas funções 
como gravação, reprodução, monitor ao mesmo tempo e pode garantir áudio a sincronização de 
vídeo. Este produto tem tecnologia avançada e forte rede de transmissão de dados. 
 
Este dispositivo adota incorporado projeto para atingir alta segurança e confiabilidade. Pode trabalhar no 
local final, e, ao mesmo tempo, quando o ligando ao software de vigilância (PSS), ele pode se conectar à 
rede de segurança para realizar monitoramento remoto. 
 
Este produto pode ser amplamente utilizado em diversas áreas como bancos, telecomunicações, 
transportes, residências, fábricas, armazéns, etc. 
 
1.2 Características 
 

Este produto tem as seguintes características: 
 
Vigilância em tempo real 

Suporte porta VGA e uma porta HDMI, visualização através de monitor. Suporte 
HDMI, VGA e saída de TV ao mesmo tempo. 
 
Função de armazenamento 
Formato de dados especial para garantir a segurança de dados e pode eliminar o risco de os dados 
vicioso modificação. Apoio marca d'água digital. 

 
Formato de compressão 

Múltiplos canais de áudio e vídeo. Um hardware independente decodifica o áudio e o sinal de vídeo a 
partir de cada canal para manter a sincronização de áudio e vídeo. 
 
A função de backup 

Operação de backup via porta USB (como disco USB, HDD portátil, gravador). O cliente pode baixar o 
arquivo para o disco rígido local para o backup via rede. 
 
Função de gravação e reprodução 

Colocar cada ficha em tempo real independentemente do canal, e ao mesmo tempo ela pode suportar 
pesquisa, jogar para frente, monitoramento de rede, pesquisa de registro, baixar e etc. 
Suporte vários modos de reprodução: câmera lenta, avanço rápido, retroceder quadro e pular hora. 
Suporte sobreposição título tempo para que você possa visualizar evento precisa ocorreu hora 
Suporte a função de zoom personalizado durante a pré-visualização. 
 
Operação da rede 

Rede de apoio de monitoramento em tempo real, pesquisa de registro remoto e controle PTZ remoto. 
 
Função de ativação do alarme 

Várias saídas de alarme. relé para realizar a ativação do alarme e no local de controle de luz. 
A porta de saída e entrada de alarme, com o circuito de proteção para garantir a segurança do dispositivo. 
 
Porta de comunicação 

Porta RS485, que pode realizar entrada de alarme e controle PTZ. 
 
Porta RS232, pode se conectar ao teclado para realizar o controle central, e também pode se conectar ao 
PC COM para atualizar o sistema e realizar a manutenção. 



 

 
Porta para realizar a função de acesso à rede. 
 
A porta dual-rede tem o múltiplo acesso, tolerância a falhas, o modo de configuração de balanceamento 
de carga. 
 
Controle PTZ 

Suporte decodificador PTZ via RS485. 
 
Operação inteligente 

Função de operação do mouse 
Na função de menu, cópia de apoio e configuração pasta. 
 
UPnP (Universal Plug and Play) 

Estabelecer conexão mapeamento entre LAN e WAN através do protocolo UPnP. 
 
1.3. CVR 1672C 720p 

1.3.1 Especificações 

 Parâmetro 4CH 8CH 16CH 

 

 

SISTEMA 

Processador Micro controlador embutido com alto desempenho. 

OS LINUX. 

Sistema Sistema pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, backup e acesso remoto. 

Recursos Reprodução  e gravação em rede simultâneo. 

Interface Interface gráfica amigável. 

Dispositivo de entrada USB 

Método de Entrada Algarismos arábicos, Caráter Inglês e extensão chinesa. 

 

COMPRESSÃO 
PADRÃO 

Áudio G711A, G711u, PCM 

Vídeo H.264 

 

 
 
 
 
 
 
MONITOR DE VIDEO 

 
Saída de Vídeo 

4-CH Vídeo composto entrada: 
(NTSC/PAL) BNC (1.0VBP-P, B75Ώ 

8-CH Vídeo composto entrada: 
(NTSC/PAL) BNC (1.0VBP-P, 
B75Ώ 

16-CH Vídeo composto entrada: 
(NTSC/PAL) BNC (1.0VBP-P, B75Ώ 

 
Entrada 
de Vídeo 

1Ch PAL / NTSC, BNC (1.0VP-P, 75Ώ) Saída de vídeo composto 

Saída VGA 
Saída HDMI 
Suporte de saída de vídeo HDMI ao mesmo tempo TV e VGA. 

Padrão de Vídeo 720p/ 25, 720p/ 30, 720p/ 50, 720p/60  

Velocidade de gravação Modo em tempo real: PAL1f/s a 25f/s por canal e NTSC 1f/s a 30f/s por canal 

Janelas 1/ 4 Janelas 1/4/8/9 Janelas 1/4/8/9/16 Janelas 

 
Tour 

Função sequencial, como alarme, detecção de movimento e controle de auto- programação. 
 

 
 
 
 
 
 

Resolução (PAL/NTSC) 

Monitoramento em tempo real: 720P – 1280 / 720 

Reprodução: 1/16-ch: 
720P 1280 × 720,  
D1 704 × 576/704 × 480,  
HD1 352 × 576/352 × 480,  
2CIF 704 × 288/704 × 240,  
CIF 352 × 288/352 × 240,  
QCIF 176 × 144/176 × 120, 

 

Suporte duplo correntes: adicional córrego resolução 
D1 704 × 576/704 × 480 
CIF 352 × 288 / 352 × 240, 
QCIF 176 × 144/176 × 120 

 

Qualidade da Imagem 6 níveis ( ajustável) 

Máscara de 
Privacidade 

Apoiar uma mascara de privacidade do tamanho definido pelo usuário em tela cheia. 
Suporta no Maximo 4 zonas. 

Informações de Imagem Informações do canal, informações do tempo e zona de mascara de privacidade. 

Ajuste de TV Ajuste de saída de TV adequado para vídeo.  

Bloqueio 
de Canal 

Cubra o canal com tela azul. 
Função bloqueio de tela para impedir que usuários não autorizados invadam o sistema. 

 
Informações do Canal 

Nome do canal, status de gravação, status de bloqueio de tela, status de perda de vídeo e detecção de 
movimento. 
Status são exibidos na parte inferior esquerda da tela. 

Configuração da Cor Brilho, contraste, saturação e ganho, configuração para cada canal. 

 

 
AUDIO 

Entrada de Áudio 4CH 200-2000mv 10k (BNC) 

Saída de Áudio Saída de áudio 1CH 200-3000mv 5KΏ (BNC) 

Áudio Bidirecional Reutilize a ÁUDIO IN do primeiro canal e ÁUDIO OUT. 

 

 
DISCO  
RÍGIDO 

Disco Rigido 2 built-in portas SATA. Suporta 2 HDs 

Capacidade 2 HDs de 2T 

Ocupação Áudio: PCM 28.8 Mb/h 
Vídeo: 56-900 Mb/h 

 



 

 
REPRODUÇÃO 

 

Modo de busca Hora/ data com precisão de segundos, por evento; alarme ou detecção de movimento. 

Reprodução Reprodução, pausa, parar, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, 
próximo canal, canal anterior, tela cheia, repetição aleatória. 

Zoom Digital A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução. 

Reprodução simultânea 04 

 

BACKUP Modo Pen Drive , disco flash, disco rígido 

Formato do arquivo AVI / DAV 

 
NAVEGADORES  Internet Explorer 

 
 
 

REDE 

Interface RJ45 (10/100 Mbps) 

Funções Transmissão TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP, UPnP, SNMP e Filtro IP 

Funções auxiliares E-mail, DHCP 

DDNS DDNS, QUICKDDNS 

 

 
GRAVAÇÂO 

Modo Manual, contínua, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmeras, perda de vídeo e alarme 

Prioridade Manual> Alarme>Detecção de vídeo>contínua 

Intervalo 1 a120 minutos configuráveis 

 

2. PRODUTO 

2.1 Painel traseiro CVR1672C 

 

 

 

 

 

1. Entrada de vídeo 

2. Entrada de áudio 

3. Saída de vídeo composto 

4. Saída de áudio 

5. RS232 

6. Saída de vídeo VGA 

7. Entrada USB 

8. Porta RJ45 

9. Saída de vídeo HDMI 

10. Alarme / RS485 

11. Alimentação DC 12 v 

12. Chave O/I – Liga/Desliga 

13. GND (terra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. INSTALAÇÃO 
 
Obs.: todas as operações no processo de instalação devem estar em conformidade com os regulamentos 

de segurança elétrica locais. 
 
Quando receber o DVR, verifique se há qualquer dano visível na aparência da unidade. As proteções 

utilizadas na embalagem do DVR podem protegê-lo da maioria dos acidentes durante o transporte. 

Verifique os itens constantes na embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando ou danificado. 
 
3.1.  Instalação do HD 
  
Cálculo do tamanho do HD  
Para assegurar uma estabilidade superior ao equipamento, recomenda-se o uso de HD’s de 

120 GB a 4TB. 

A compressão H.264 é ideal para DVR’s Standalone. Esse modo de compressão pode economizar mais 

de 30% da capacidade do HD em relação ao método MPEG4.  

Obs.: após a instalação do HD, o mesmo deve ser obrigatoriamente formatado pelo sistema do DVR.  

 
3.2.  Montagem em mesa  
Posicione o DVR deixando espaço na parte posterior para a saída dos cabos. Certifique-se de que o fluxo 

de ar ao redor do DVR não seja obstruído. 
 
3.3.  Conexão da fonte de alimentação  
Verifique se a tensão de entrada é de 110/220 VCA 50 - 60 Hz. 
 
Recomenda-se utilizar um estabilizador para garantir uma operação estável, uma vida útil maior do DVR e 

a possibilidade de uma operação igualmente estável de outros equipamentos periféricos conectados a 

ele. 
 
3.4.  Conexão dos dispositivos de entrada e saída de vídeo 

 
 
Entrada de vídeo  
O CVR opera com o padrão HDCVI (PAL e NTSC) e aceita tanto vídeo colorido como preto e branco. 
 
Atenção: se um amplificador de distribuição de vídeo for instalado entre a fonte de vídeo e o CVR, não 

ajuste o nível de vídeo transmitido acima de 1 Vp-p. 
 
Para conectar uma entrada de vídeo: 
 

1. Conecte um cabo coaxial à câmera CVI 3Tech;   
2. Conecte o cabo coaxial em qualquer um dos conectores VIDEO IN (entrada de vídeo) no painel 

posterior do DVR.  
 
Atenção: o CVR deverá estar desligado para que seja realizada a conexão do cabo coaxial a qualquer 

um dos conectores VIDEO IN no painel posterior. Caso o usuário não efetue este procedimento as 

entradas de vídeo poderão ser danificadas. 
 
Se for constatado uso indevido, o usuário perderá a garantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Saída de vídeo  
Pode-se conectar o DVR a um monitor VGA ou Monitor HDMI, conforme a figura a seguir. O CVR poderá 

ser utilizado pelas três saídas simultaneamente, sendo um monitor o espelho do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Conexão dos dispositivos de entrada e saída de áudio 
  
Este modelo possui 01(um) canal de entrada de áudio e 01(um) canal de saída de áudio. O CVR codifica 

os sinais de áudio e vídeo simultaneamente, o que permite controlar o áudio no local monitorado. 

O áudio bidirecional do CVR será realizado pela entrada AUDIO IN. O microfone para a comunicação com 

o computador remoto deverá ser conectado na entrada de áudio AUDIO IN, e a caixa de som deverá ser 

conectada na saída de áudio AUDIO OUT. Com essa configuração, o operador poderá se comunicar com 

outra pessoa conectada remotamente ao CVR, através do computador. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 3.6.  RS485  
Quando o CVR receber um comando de controle da câmera, ele transmitirá tal comando através de um 

cabo par trançado para o dispositivo PTZ. A entrada RS485 é um protocolo de direção única, o dispositivo 

PTZ não pode retornar quaisquer dados ao CVR. Para habilitar a operação, conecte o dispositivo PTZ a 

entrada RS485 (A e B) no DVR. Considerando que a entrada RS485 é desabilitada como ajuste padrão, 

para cada câmera é necessário configurar o canal e protocolo PTZ primeiramente. Para conectar 

dispositivos PTZ ao DVR, siga o procedimento: 
 

1. Conecte a entrada RS485 (A e B) no painel posterior do DVR;   
2. Conecte a outra extremidade do cabo aos pinos adequados no conector da câmera;   
3. Siga as instruções de configuração da câmera para habilitar cada dispositivo PTZ no DVR.  

 

 
 

 

 



 

4. CONTROLE REMOTO 

 
A interface de controle remoto é mostrada como na Figura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número do 
Botão 

Nome Função 

1 Pesquisa Permite acesso ao menu de gravação. 

2 Janela múltipla Divide a tela em até 16 câmeras. 

3 Numérico Entrada canal ou mudar canal. 

4 ESC Sair. 

5 Teclas de Direção Navegar pelo sistema. 

6 Menu / Enter Acessa o menu e tecla para entrar nas 
configurações. 

7 ADD Clique nele para numero de dispositivo de entrada, 
de modo que você possa controlá-lo. 

8 Fn No modo texto, clique nele para apagar 
personagens. 

9 Câmera Lenta Reproduz as imagens em câmera lenta 

10 Retroceder / Pause Volta à gravação em velocidade rápida. 

11 Retroceder Gravação Volta à gravação em horas. 

12 Próxima Gravação Avança a gravação em horas. 

13 Velocidade Avança as imagens em velocidade rápida. 

14 Modos de Gravação Visualizar os modos de gravação usados. 

15 Play / Pause Mostra gravação e pausa gravação. 

     

4. Operação 

Antes da operação, certifique-se de que o disco rígido está adequadamente instalado e verifique todas as 

conexões de cabos. 

4.1. Login, Logout e Menu Principal 

Login 

Ao clicar com botão esquerdo do mouse, será apresentada a tela de Login. Pode-se visualizar a interface 

de login na figura a seguir. O sistema dispõe de uma senha padrão: 

>> Usuário: admin (administrador), e senha admin 



 

 Tanto o usuário quanto a senha suportam a quantidade máxima de 6(seis) caracteres. 

 Para segurança do seu sistema, troque sua senha após o primeiro login. 

Para alterar o método de entrada de texto, clique em .  
Obs.: após 3(três) tentativas sem sucesso ocorrerá um bip para avisar ao usuário que a senha não é a 

correta. Se for inserida na sequência mais 2(duas) vezes uma senha incorreta a conta será bloqueada por 

um período de 30 minutos. 

ATENÇÃO: no caso de bloqueio do CVR o cliente deverá ligar para o suporte AD do Brasil, para 

reformular a senha padrão de fábrica. 

 

 

Menu Principal 

Após fazer o login conforme foto anterior, o menu principal do sistema será exibido. 

 

 

Visualizar Gravações 

Entrando no menu “SEARCH” você pode visualizar gravações, conseguindo de maneira rápida procurar 

imagens com um menu de fácil acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Backup 

Feito buscas de imagens, para fazer o backup é muito fácil, clique em “Browse” para identificar o 

pendrive, selecione a hora inicial e a hora final do backup, escolher o formato de vídeo  e clique em 

“Backup”, na parte inferior da tela. 

 

Câmera 

Neste menu conseguimos alterar configurações das câmeras e do CVR através dos itens citados abaixo. 

Imagem: Permite alterar configurações de imagem da câmera, saturação, contraste, Brilho, nitidez. 

Encode: Permite alterar configurações de imagem do CVR. 

Channel Name: Permite renomear as câmeras.     

 

 

 

 



 

Info 

System – Nos fornece informações do CVR, como reconhecimento do HD, Gravação e Versão do 

equipamento. 

Alarm – Podemos visualizar configurações referentes ao alarme e eventuais “eventos” que possa ocorrer 

com o CVR. 

Network – Podemos verificar status da rede, também podemos verificar quantas pessoas que estão 

conectadas no CVR, verificar MAC e fazer teste da rede do CVR. 

BPS – Visualizamos o consumo que as câmeras geram no CVR. 

LOG – Podemos ver o “LOG” do CVR, funções acessadas no CVR que ficam salvas no sistema. 

 

Setting 

Network – Esse item nos permite fazer configurações na rede, como configuração de IP, PPPoE, DDNS, 

E-MAIL. 

Storage – Configuração de agenda / Gestão de HD’s / Configuração de gravação. 

Event – Campo usado para fazer configurações de Alarme, como detecção, alarme, anormalidade e 

saída de alarme. 

Setting – Sistema geral do CVR, como Idioma, padrão de vídeo, etc. 

 


