Como configurar o acesso via Nuvem no
Gravador Digital de Vídeo
Rev 1.1

Nota: Antes de iniciar a configuração para Acesso Remoto via Nuvem, certifique-se que seu equipamento esteja conectado à
internet (Figura1).

Passo 1

Realize o Login do equipamento (Figura2).

Usuário
Senha

admin
(sem senha)

Nota: O equipamento por definição de fabrica vem “sem senha”, caso tenha alterado a senha utilize a senha que foi
cadastrada.

Figura 2

Passo 2 Tela do Menu Principal do equipamento (Figura3).

Figura3

Passo 3 Tela do Menu Principal do equipamento (Figura 4).

Figura 4

Passo 4

Clique na função “Sistema” (Figura 5).

Figura 5

Passo 5

Clique na função “Rede” (Figura 6).

Figura 6

Passo 6

Na configuração “Rede”

1- O equipamento já vem com um IP configurado de fábrica, como demonstra a Figura 7 abaixo. No entanto, a faixa de IP das
redes varia de uma para outra;
2- Para que o equipamento encontre um IP disponível na sua rede, automaticamente, clique em “Ativar DHCP”
3 - Depois clique em “OK”, para acionar a procura de um IP disponível;

Figura 7

Passo 7

Clique com o botão direito do mouse na tela principal de visualização de câmeras e selecione a opção “LOGOFF”
(Figura 8).

Figura 8

Passo 8

Em seguida, selecione a opção “REINICIAR” – Seu equipamento irá reiniciar para buscar um IP disponível na rede

e aplicar as configurações realizadas (Figura 9).

Figura 9

Passo 9

Clique na função “Serviços” (Figura 10).

Figura 10

Passo 10

Na aba “Serviços”, verifique se na função “Nuvem” verifique o status conectado (Figura 11).

Figura 11

Nota:
 Conectado: significa que o seu equipamento está pronto para acessar via Nuvem
 Sondagem DNS: significa que o seu equipamento está sem cabo de rede ou não está configurado
corretamente na rede.

 Indispor: significa que você não habilitou o serviço Nuvem do seu equipamento. Verifique se a opção
“Ativar” está marcada, e se o “MTU = 1280”. Caso contrário, marque a opção “Ativar” e preencha o campo
“MTU = 1280”. Clique em “OK” para salvar as configurações (Figura 12).

Figura 12

Passo 11

Clique na função “Info” (Figura 13).

Figura 13

Passo 12

Clique na função “Versão” (Figura 14).

Figura 14

Passo 13

Na tela “Versão” verifique a informação “N° Serial” o número que aparece em frente ao N° Serial deve ser

anotado em um papel, para ser usado no Acesso Remoto em Nuvem via aplicativo para celular (Figura 12).

Figura 12
Nota: Verifique se “Status NAT”
 Conectado: significa que o seu equipamento está pronto para acessar via Nuvem
 Sondagem DNS: significa que o seu equipamento está sem cabo de rede ou não está configurado
corretamente na rede.

 Indispor: significa que você não habilitou o serviço Nuvem do seu equipamento.

Passo 14

Confirmadas as informações, clique em “OK”. Pronto! O seu Gravador Digital de vídeo já está configurado para

Acesso Remoto via Nuvem!

Passo 15 - Download do aplicativo escaneie o Qr Code do

aplicativo “xmeye”. Escaneie a imagem a esquerda para
aparelhos Android e a imagem da direita para IOS, ou procure pelo aplicativo “xmeye” na loja de aplicativos.)

PASSO-A-PASSO ACESSO PELO APLICATIVO XMEYE USANDO SERIAL ID DO DVR

1 - Abra o aplicativo e clique em

2 - Clique no botão + para

Login Local. Obs.: Não é necessário
preencher os campos a cima.

adicionar Dispositivo

3 - Escolha um nome para o Dispositivo
4 - Insira manualmente o Serial ID do DVR conforme
orientado no passo 13
Ex:

5- Mantenha usuário no padrão de fabrica “admim”
6- Mantenha senha no padrão de fabrica “em branco”
7 - Clique em “ok” para salvar a configurações

8 - O serial de seu Dispositivo

10 - Selecione o icone abrirá a

aparecerá na tela, então selecione

tela do Dispositivo.

9 - Clique em ‘Adicionar’ e seu

11 - Selecione o icone e

Dispositivo estará configurado.

visualizara Dispositivo

