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MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DVR 

 

Você acabou de adquirir um produto de alta tecnologia e com os seguintes benefícios: 
 

MODELO: HVR001 Maio velocidade (FPS) na taxa de reprodução 

Compressão H.265 – Armazenamento eficaz Serviço de DDNS compatíveis 

Resolução Full HD – 5 MegaPixel Acesso em Nuvem simplificado 

 

 

 

Obrigado por adquirir nosso GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL MODELO HVR001 
 
Este Manual de utilização foi desenvolvido para ser usado como referência para acesso e 

configuração de todas as funcionalidades do sistema. Aqui você encontra informações sobre 

como instalar o seu DVR corretamente, deixando-o apto para acessar remotamente via aplicativo 

de celular. Antes de instalar e operar o produto, leia atentamente estas medidas de segurança e 

alertas! 

 

  
Medidas de segurança e alertas importantes 
 
Não coloque objetos pesados sobre o DVR. Não permita que objetos ou líquido se infiltrem no 

DVR. Limpe os conectores, ventiladores e o gabinete do aparelho regularmente. Antes de iniciar 

a limpeza, desligue o aparelho e desconecte o cabo de força da tomada. Não desmonte e não 

repare o DVR por conta própria. Não substitua os componentes por conta própria. 

 
 
Ambiente de uso 
 
Instale e utilize o DVR em local com temperatura entre 0°C e 40°C. Evite a exposição direta aos 

raios solares. Mantenha distância de fontes de calor. Não instale o DVR em ambientes úmidos. 

Não use o DVR em ambiente com fumaça ou pó. Evite submeter o aparelho a colisões e quedas. 

Instale o DVR sobre superfície estável. Instale em local ventilado e mantenha as aberturas de 

ventilação limpas. Use dentro do escopo de entrada e saída. 
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1. LIGANDO O DISPOSITIVO 
 

 

Conecte a fonte de alimentação de seu DVR ligando-a na tomada, devendo esta ter uma 

tensão máxima de 230V. Caso tenha adquirido o seu produto em kit com câmeras você terá uma 

fonte específica que deverá ser utilizada para o DVR e outro tipo de fonte que deverá ser 

utilizada para câmeras. A fonte para o seu DVR deverá ter uma etiqueta com informações de 

tensão e corrente, sendo a especificação de corrente 2000mA. Caso a especificação de corrente 

da fonte esteja informando 1000mA ou 4000mA, a fonte não é a correta para ser utilizada no 

DVR. Ao ligar a fonte de alimentação na tomada e no DVR, uma luz indicadora da fonte de 

alimentação acenderá e um som será emitido do DVR, que ligará após realização de um auto 

teste.   

Nota: Recomendamos o uso da fonte de alimentação fornecida com o produto para evitar o mau 

funcionamento do DVR ou até mesmo a queima do mesmo. Use a fonte de alimentação 

fornecida, no caso de o DVR não funcionar normalmente ou ser quebrado. Para fonte com 

interruptor, por favor, certifique-se que está ligado. 

 

 

2. CONEXÕES DO DVR 

 

 

O DVR deve ser conectado à fonte de alimentação para ligar, à um cabo de rede ligado a 

um roteador para fornecer imagem remota via aplicativo, e às câmeras para receber as imagens 

que serão gravadas. Para testes iniciais ligue apenas uma câmera em um dos canais do DVR, 

pois caso o seu DVR ou fonte tenha algum problema será mais fácil de identificar a causa do 

problema com menos câmeras conectadas. Após atestar a funcionalidade do DVR, ligue o 

restante das câmeras. 
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3. LIGANDO O DVR PELA PRIMEIRA VEZ 
 
 
 

O DVR quando ligado pela primeira vez irá apresentar o Assistente de Configuração. Neste 

modo o DVR irá guia-lo de forma simples e intuitiva através de alguns passos que permitem 

deixar o produto completamente pronto para gravar e visualizar as imagens via aplicativo de 

celular. São 4 passos simples que são apresentados em seu Guia Rápido de instalação, que 

acompanha o produto. Certifique-se de que o DVR esteja ligado corretamente e que um cabo de 

rede esteja conectado à porta RJ45, conforme imagem anterior.  

USO DO MOUSE:  

 

 

3.1 COMANDOS DO MOUSE 

 

É possível utilizar mouse para controlar e gerenciar o DVR. O sistema suporta mouse USB 

Plug and Play. Cada botão do mouse é utilizado para um tipo de função.  

 

   

 

 

 

 

 

3.2 PRIMEIRO PASSO: REGISTRO DE SENHA 

 

 

 

 

Botão esquerdo: Utilizado 

para selecionar itens, 

fechar ou arrastar janelas 

ou confirmar alterações 

no sistema. 
 

 

Botão direito: Utilizado 

para chamar a janela de 

atalho de Menus e para 

voltar a um item anterior 

caso esteja navegando 

nas janelas dos Menus. 
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A primeira tela apresentada no assistente de configuração é o ajuste de senha. Nesta etapa 

você pode inserir uma senha de sua preferência, que será sempre exigida quando o usuário 

entrar no Menu principal, buscar gravações ou fazer alterações nos parâmetros de configuração 

do DVR. O DVR vem de fábrica sem senha, ou seja, senha em branco, caso não insira uma 

senha, o DVR ficará desprotegido. Procure deixar o DVR bloqueado para sua segurança, e 

anote a senha para que a mesma não seja esquecida. Para inserir uma senha no DVR clique na 

caixa de seleção, deixando-a marcada. Duas linhas para preenchimento irão aparecer, 

permitindo digitar uma senha nova. Deixe a linha “Senha do Administrador” vazia e na linha 

“Nova Senha” digite a senha, repita a senha na linha “Confirmar a nova senha”, e em seguida 

clique em “Próximo”. Esta etapa é opcional e pode ser pulada ou feita posteriormente no Menu 

principal. 

 

 

3.3 SEGUNDO PASSO: APLICATIVO PARA CELULAR 

 

 

 

 

Nesta etapa será mostrado dois QR Code, sendo um que contém o Número serial do 

equipamento, ou Serial ID, e o outro contendo um Link para baixar o aplicatico para celular 

indicado para se visualizar as imagens das câmeras via celular. O link informado no QR code é 

indicado para celulares Android. O aplicativo pode ser encontrado para celulares com IOS ou 

Android. Se preferir entre em sua loja de aplicativos de seu celular e procure pelo aplicativo 

PS6Pró. Caso utilize celulares IOS (Iphone) indicamos o aplicativo PS6Lite. Baixe e instale em 

seu celular. O Código QR apresentado nessa etapa pode ser obtido facilmente depois, portanto 

essa etapa pode ser pulada. Em seguida clique no botão “Próximo”. 
  

 

 

 

 
P6SPró 
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3.4 TERCEIRO PASSO: PARÂMETROS DE DATA E HORA 

 
 

 
 

Nesta etapa você deve configurar a data e hora correta do DVR. Esta etapa é de extrema 
importancia, pois é através destes parâmetros que  serão feitas buscas de gravações em caso 

de alguma ocorrência. Caso a sua data e hora estejam incorretas será impossível localizar 

gravações para um dia ou hora específico. Caso você possua mais de um DVR sendo 

monitorado, a linha Nome do DVR permite que se insira um nome para o DVR, a fim de facilitar a 

identificação. Caso utilize apenas um DVR não é necessário alterar o nome do DVR. Em idioma 

(Language) deixe em Português. Em “Formato de data” deixe o formato de apresentação da 

data/hora para DD/MM/AAAA hh:mm:ss para facilitar a identificação de data e hora. Certifique-se 

de que a data e a hora estejam corretas, caso estejam incorretas, corrija para a data e hora local. 

Em “Modo de câmera” deixe com Identificação automática, para que qualquer câmera inserida 

no DVR, mesmo que seja de outro fabricante, possa ser utilizada pelo DVR VTV, em seguida 

clique em “Próximo”. 

 
 

3.5 QUARTO PASSO: CONFIGURAÇÃO DE REDE 

 

 

3 
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Nesta etapa será realizado teste de configuração de rede. Antes de seguir nesta etapa 

verifique se um cabo de rede está conectado ao DVR. O cabo de rede deve ser conectado na 

porta RJ45 do DVR, e a outra extremidade do cabo deve ser ligado diretamente ao seu roteador 

de internet. Na segunda linha “Ativar DHCP” ative a caixa de seleção, deixando-a marcada. Em 

seguinda clique no botão “Próximo” para finalizar o Assistente de configuração.  

 

 

4 ACESSANDO AS CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS 

 

 

Após iniciar o Assistente de configurações o DVR iniciará normalmente mostrando a tela 

dividida em quadrantes, onde cada quadrante representa uma câmera conectada. Todas as 

configurações do DVR podem ser encontradas no Menu de configurações principal. Para 

acessar o Menu de configurações do DVR clique com o botão direito do Mouse sobre qualquer 

ponto da tela. Uma pequena janela irá aparecer, mostrando as opções de configurações. 

Algumas opções de configurações podem ser encontradas em atalhos, como esta janela. Para 

selecionar qualquer opção ou confirmar utilize sempre o botão direito do mouse. 

 

 

 

Entrando no Menu principal temos 6 opções principais: SISTEMA | CÂMERA | GRAVAÇÃO | HD | 

VIZUALIZAÇÃO DE IMAGEM | INFORMAÇÃO. 
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4.1 MENU | SISTEMA 

 

Nesta opção de Menu é possível configurar diversos parâmetros do DVR. Ela possui 6 Sub-

Menus que podem ser acessados na coluna do lado esquerdo, sendo estas opções: BÁSICO | 
EXIBIÇÃO | USUÁRIO | REDE | SYS ALARM | DIGITAL. Casa Sub-Menu é dividido em Guias, 

que ficam na parte superior de cada um dos Sub-Menus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guias de acesso à outras opções de cada Sub-Menu 

Sub-

Menus 

Após configurar os parâmetros desejados, 

clique no botão Salvar e Sair  
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4.1.1 MENU | SISTEMA | BÁSICO 

 
O Menu Sistema | Básico possui 3 Guias: Configuração | Data e hora | DST 

 CONFIGURAÇÃO (MENU | SISTEMA | BÁSICO | GUIA CONFIGURAÇÃO) 
 

Em Nome do DVR é apresentado o nome de identificação do DVR, caso possua mais de 1 DVR 

em sua rede, facilitando a identificação no monitoramento. Por padrão o nome apresentado é 

HVR. Caso queira alterar este nome clique sobre o botão Configurações, digite o nome 

desejável para o DVR e em seguida clique em Confirmar. 
Em Numero de ID do DVR é apresentado um número de identificação do DVR que pode facilitar 

a localização do mesmo, caso monitore mais de um DVR ao mesmo tempo. Este valor numérico 

pode ser alterado clicando-se no número que é apresentado. Por padrão o DVR vem marcado 

com ID 0. 

Em Língua é possível alterar o idioma de todo o Menu do equipamento, entre as 21 opções 

disponíveis. Caso o DVR já esteja no idioma deseável, aconselhamos não alterar este 

parâmetro. 

Em Saída automática é possivel configurar um tempo em que o DVR irá bloquear o acesso ao 

Menu automaticamente, caso fique um tempo pré determinado sem nenhum movimento do 

mouse. Caso queira deixar o Menu sempre aberto enquanto o DVR estiver ligado, apenas deixe 

na opção Nunca. 

Em Transparência do Menu é possível determinar o nível de transparência em que as janelas 

dos Menus irão aparecer durante a navegação no Menu, sendo as opções 4:1, 3:1 e Não 

transparente. Na opção Não transparente as janelas de Menu serão apresentadas com brilho 

mais intenso. 

Em Definir a resolução HDMI você pode determinar a resolução de seu monitor em relação à 

saída VGA. Em caso de ligar o DVR, e os Leds estão acesos mas a imagem não aparece no 

monitor VGA, utilize um cabo HDMI e ligue-o em uma TV ou monitor com entrada HDMI. Se a 

imagem aparecer normalmente é porque o seu monitor VGA está com uma resolução inferior à 

resolução configurada no DVR. Entre nesse ítem de Menu, e altere a resolução para um valor 

abaixo do atual, ou para o valor mais baixo possível e teste novamente a imagem de vídeo no 

monitor VGA. 

Em Modo de saída clique no botão Configuração (ao lado direito), e escolha o modo de vídeo 

padrão entre os 5 modos disponíveis (Padrão | Brilhante | Suave | Velvia | Personalizado). Caso 

escolha personalizado é possível alterar os padrões de contraste e brilho da imagem. 

Em Padrão TV-OUT é possível escolher entre os padrões de vídeo PAL e NTSC. 

Em Modo de Câmera é possível escolher qual padrão de vídeo das câmeras analógicas, sendo 

as opções AHD | TVI | CVI | por Identificação automática, ou Personalizado. Escolha a 

tecnologia de vídeo adequada de acordo com o padrão de vídeo de sua câmera. As câmeras da 

VTV possuem o padrão de vídeo AHD. Caso utilize uma câmera de marca ou modelo diferente, 

deixe selecionada a opção Identificação Automática. Caso selecione o Modo Personalizado 
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clique no botão “Configurações” logo abaixo, onde será possível determinar o padrão de vídeo 

para cada canal selecionado. 

Em Assistente de configuração caso deixe a caixa de seleção marcada, o Assistente de 

configuração irá iniciar sempre que o DVR for reiniciado. Caso o seu DVR já esteja configurado 

corretamente deixe esta opção desmarcada. 

Em Auto Limpar Alarme permite determinar um tempo para desativar um alarme que foi 

ativado. Caso tenha um alarme ativo, com um Buzzer por exemplo, é possível desativar este 

alarme automaticamente após um tempo pré determinado neste ítem de Menu. 

Após configurar os parâmetros desejados, clique no botão Salvar e Sair.  

 
 
 DATA E HORA (MENU | SISTEMA | BÁSICO | GUIA DATA E HORA) 

 
Em Definir hora e data é apresentado a data e hora atual no DVR e o formato de apresentação. 

Para alterar a data/hora clique no botão Configurações, na segunda linha dete ítem de Menu. 

Clicando em Configurações uma janela irá abrir com as opções de alteração de data e hora. 

Em Formato de data é possível alterar o formato de apresentação da data e da hora. Sugerimos 

utilizar o formato DD-MM-AAA S hh:mm:ss. 

Em Formato do tempo podemos selecionar a forma com que a hora é apresentada, tendo as 

opções no formato 24 horas e no formato 12 horas (12 AM | 12 PM). 

Em NTP temos uma caixa de seleção, que quando ativa abre outras opções de configuração, 

entre elas a opção de Fuso Horário. Deixe o padrão de fuso horário de acordo com a sua 

Cidade/Estado. O Padrão Fuso horário para Brasília é GMT -03:00 (sem horário de verão). 

Quando a opção NTP está ativa o DVR atualiza a data hora automaticamente pela rede 

Ethernet. 

Em Servidor NTP são mostrados os servidores que atualizarão o horário de seu DVR 

automaticamente via rede Ethernet. Clicando no botão Sincronizar o DVR é atualizado para o 

horário atual e correto.  
 
OBS: O DVR precisa estar conectado à um cabo de rede para que possa conectar à um servidor 

NTP e sincronizar a data e hora. 
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 DST (MENU | SISTEMA | BÁSICO | GUIA DST) 
 

Ativando a caixa de seleção neste ítem de Menu, os parâmetros de configuração irão aparecer. 

Nesse Menu é possível configurar a data em que o horário de verão deve começar e a hora em 

que o horário de verão deve terminar. Essa opção é um meio facilitador para alterar a data e 

hora do DVR em caso o usuário administrador esteja distante do DVR por muitos dias seguidos, 

como em uma viagem. 

 

 

 

 

4.1.2 MENU | SISTEMA | EXIBIÇÃO 

  

 FUNÇÃO (MENU | SISTEMA | EXIBIÇÃO | GUIA FUNÇÃO) 

 

Na guia Função é possível configurar os parâmetros de áudio de cada câmera. Caso não vá 

utilizar microfone em seu projeto, ou o seu DVR não possua entrada de áudio, estas 

configurações não são necessárias.  
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 CONFIGURAÇÃO (MENU | SISTEMA | EXIBIÇÃO | GUIA CONFIGURAÇÃO) 

 
Na guia Configuração é possível configurar parâmetros de exibição de imagem, como configurar 

sequenciamento e a forma com que o sequenciamento do DVR irá aparecer na tela. 

Em Configurações do Monitor deixe selecionado VGA e HDMI caso não esteja utilizando um 

monitor RCA ou TV comum para visualizar as imagens do DVR. 

Em Intervalo de Permanência é possível determinar qual o tempo em que uma imagem é 

visualizada durante um sequenciamento, entre uma imagem e outra. As opções são 15, 30 e 60 

segundos. Escolhendo a opção Personalizado  e clicando ao lado direito no botão Entrada é 

possível escolher o tempo (entre 1 e 60 segundos).  As telas sendo sequenciadas podem ter até 

16 sequências com o intervalo de tempo determinado, o que nos permite uma combinação 

bastante diversificada de sequenciamento. As sequências de exibição são determinadas na 

opção Sequência Personalizada. Cada tela apresentada pode representar a tela do DVR, e o 

modo com que ela irá aparecer dependerá do Modo de tela selecionado. Clicando no primeiro 

quadrado por exemplo, e selecionando o modo de tela com 9 canais, e clicando no segundo 

quadrado e selecionando o modo de tela com 1 canal, significa que primeiramente o DVR vai 

mostrar o modo com 9 canais e permenecer exibindo esta tela por N segundos (configurável), e 

em seguida irá exibir o modo de 1 canal (com a câmera selecionada) e permanecer por N 

segundos, sendo N o valor em segundos configurado em intervalo de permanência. Podemos 

então configurar até 16 telas diferentes em um sequenciamento, e cada tela pode-se selecionar 

os canais que poderão aparecer, selecionando logo abaixo a opção configuração da sequência. 

OBS: Após configurar os parâmetros de sequenciamento, clique em Salvar e Sair e depois 

confirme, em seguida saia do Menu e clique com o botão direito do Mouse e selecione Iniciar 
Sequência para começar o sequenciamento gravado. Para parar o sequenciamento clique com 

o botão direito do Mouse e em seguida clique em Parar Sequência. 
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4.1.3 MENU | SISTEMA | USUÁRIO 

 
 

Este Sub-Menu permite editar/criar usuários que podem acessar o sistema, criar ou editar 

senha de acesso ao sistema, limitar acessos de usuários, etc. Por padrão o DVR vem com 2 

usuários: admin e Default. Estes são os usuários principais do sistema e não podem ser 

alterados, exceto a senha de acesso. Os outros usuários podem ser Editados ou excluidos. Cada 

usuário poderá acessar o DVR via aplicativo de celular, desde que tenha autorização para isso. 

É possível criar até 14 usuários. 

 

 

 

Para criar um usuário clique no botão Adicionar usuário, em seguida digite um nome de usuário 

para o mesmo e uma senha. Deixe a Vinculação de Endereço Desabilitada, ou o usuário criado 

só poderá fazer login com um equipamento específico, como um único celular ou um único 

Notebook, que não poderá ser mais trocado por outro equipamento. Em seguida clique em 

Confirmar. Logo depois clique em cima do usuário criado na lista e depois clique em 
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Autoridade, e selecione quais serão as opções que o usuário criado terá acesso. Clique em 

Confirmar para finalizar e em Seguida clique em Salvar e Sair. 

 

 

 

 

 

4.1.4 MENU | SISTEMA | REDE 

 
 

Este Sub-Menu permite acessar todas as configurações de rede disponíveis no DVR. Este 

Sub-Menu é composto de 8 Guias (Configuração | PPPoE | DDNS | E-MAIL | UPNP | P2P | WIFI 

| 3/4G). 

 

 CONFIGURAÇÃO (MENU | SISTEMA | REDE| GUIA CONFIGURAÇÃO) 
 

Nesta Guia temos todas as configurações e informações de conexões de rede. Você pode digitar 

manualmente o respectivo Endereço IP desejado para o DVR, a Máscara de Sub-rede e o 

Gateway de acordo com o necessário, ou clicar e ativar a caixinha de seleção Habilitar DHCP, 

para que estas configurações sejam feitas de forma automática. Quando o DHCP é ativado o 

seu roteador local atribui estas configurações ao seu DVR. Em DNS Primário e DNS 
Secundário, caso não saiba o respectivo DNS, deixe os valores como estão, ou deixe 8.8.8.8 

para o DNS Primário e 8.8.4.4 para DNS Secundário. Procure não alterar as respectivas portas 

de acesso (Porta de Comando e Porta de Vídeo). É preciso clicar em Salvar e Sair para que 

as alterações tenham efeito. 

 



V3 

                                                                                                       VOCÊ INSTALA E USA, simples assim! 

14 
 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DVR 

 

 

 

 PPPoE (MENU | SISTEMA | REDE| GUIA PPPoE) 

 
Ativando a caixa de seleção PPPoE é possível uma conexão de internet, via PPPoE, via 

provedor de internet. Este tipo de conexão é indicado caso não possua roteador no local, onde é 

necessário o modem da operadora de internet, e o usuário e senha do provedor de serviços.  O 

cabo ethernet deve ser conectado entre o modem de acesso à internet e o DVR via RJ45. É 

preciso clicar em Salvar e Sair para que as alterações tenham efeito. 

 

 

 

 

 DDNS (MENU | SISTEMA | REDE| GUIA DDNS) 

 

Permite configurar uma conta DDNS, caso já possua uma conta devidamente cadastrada, para 

acesso ao DVR via conexão DDNS, ou seja, uma conexão fora do acesso via nuvem. Caso não 

tenha um IP fixo (IP Público) e não queira conectar diretamente com acesso via Nuvem, é 

necessário preencher estes dados de conta de DDNS. Primeiramente é preciso ativar a caixinha 

de seleção e selecionar o Servidor DDNS a qual sua conta foi previamente criada. Em seguida 
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insira o domínio, usuário e senha da conta e clique em Salvar e Sair. Não esqueça de que a 

conexão via DDNS só funcionará corretamente se o mesmo estiver devidamente configurado em 

seu roteador local, da mesma forma em que foi configurado em seu DVR. 

 

 

 

 

 E-MAIL (MENU | SISTEMA | REDE | GUIA E-MAIL) 
 

É possível configurar uma conta de e-mail que poderá enviar um e-mail de alerta para até 3 

destinatários diferentes, com avisos de alertas para algumas situações emergenciais, como 

aviso de disco cheio, Erro no HD, acesso ilegal de usuário e detecção de movimento. Para 

receber um alerta via e-mail é necessário primeiramente configurar estes parâmetros, e em 

seguida configurar quais os acionamentos estarão associados aos alertas que serão enviados 

por e-mail. 
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Para configurar aviso por e-mail ative a caixa de seleção, em seguida digite o servidor 

SMTP e a porta SMTP da conta de e-mail que irá enviar a mensagem em caso de alerta de 

alarme, da mesma foma que é feito na configuração de programas administradores de conta de 

e-mail. Em seguida digite o endereço da conta de e-mail e a respectiva senha da conta. Em 

endereço de destinatário é possível digitar até 3 contas de e-mail que receberão alertas  via e-

mail em caso de alarme. É possível também deixar ativa a caixa de seleção “anexe imagem ao 
e-mail” para que seja enviado uma imagem (dependendo do tipo de alerta que será enviado ao 

e-mail) da câmera correspondente ao alerta selecionado. Em cronograma de alarme é possível 

programar dias e horários em que os alertas poderão ser enviados. Clique no botão 

Configurações para escolher os dias e horários deseados. Após configurar todos os parâmetros 

é possível enviar um e-mail de teste, clicando no botão Teste. 

 

 

 UPNP (MENU | SISTEMA | REDE | GUIA UPNP) 
 

Habilitando a opção UPNP (Universal Plug and Play), o protocolo de conexão universal é 

ativado, e a conexão ao DVR passa diretamente pelo roteador, via nuvem, sem a necessidade 

de liberação de portas de acesso. Para que isso funcione corretamente a mesma opção deve 

estar devidamente ativa no roteador. Clicando em Remapear o DVR atualiza as portas atuais 

sendo utilizadas através do protocolo UPNP e mostra o Status. 

 

 

 

 P2P (MENU | SISTEMA | REDE| GUIA P2P) 
 

Essa opção mostra o ID do equipamento e o QR code para localizar o aplicativo para sistema 

Android.  Essa mesma tela é mostrada no Assistente de configuração do DVR, na primeira vez 

em que o sistema é inicializado. O QR mostrado ao lado esquerdo representa  ID do DVR para 

ser lido via aplicativo. O QR code mostrado ao lado direito representa o Link do Aplicativo 

P6SPRÓ. Caso já tenha adicionado o DVR no aplicativo de celular essa parte de Sub-Menu não 

será utilizada.  
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 WIFI (MENU | SISTEMA | REDE| GUIA WIFI) 
 

Habilitando a caixa de seleção no Sub-Menu WiFi as opções de conexão via wifi ficarão ativas, 

permitindo o DVR realizar conexão com seu roteador via conexão via WIFI. Este tipo de conexão 

só pode ser possível utilizando na porta USB do DVR um adaptador com antena Wifi. O 

adaptador permite a conexão do DVR com o roteador sem ter a necessidade de se utilizar o 

cabo de rede. Esta opção é recomendada apenas em situações em que o cabo de rede não 

pode ser transmitido até o DVR. Alguns modelos de antena podem não funcionar no DVR, 

consulte o fabricante para mais informações. 

 

 

 3/4G (MENU | SISTEMA | REDE| GUIA 3/4G) 
 

A função 3/4G permite a utilização de um modem 3G / 4G de operadora de internet via entrada 

USB.  O Modem conectado via USB precisa estar apto para conexão com o computador 

primeiramente, e os dados de usuário e senha da operadora de internet devem ser devidamente 

preenchidos, da mesma forma como é preenchido quando a conexão é feita via computador. 

Este tipo de conexão é utilizada quando o usuário não possui opções  de conexões de internet 

disponíveis no local ou região, sendo esta sua única opção de acesso, e precise transmitir as 

imagens do DVR online. Esta funcionalidade não está disponível para todos os modelos de DVR. 

Entre em contato com o suporte técnico para mais informações. 

OBS: A velocidade de transmissão deste tipo de conexão possui limitações, pois o DVR possui 

imagens de alta resolução que tornam o consumo de banda de internet mais pesado, e a 

conexão via 3G/4G pode não suportar as taxas de transmissão do DVR. Procure a sua 

operadora de internet para saber mais sobre as taxas de transmissão do seu modem. 

 

 

 



V3 

                                                                                                       VOCÊ INSTALA E USA, simples assim! 

18 
 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DVR 

4.1.5 MENU | SISTEMA | SYSALARM 

 
SYSALARME ou Sistema de Alarme é o Sub-Menu que permite configurar os tipos de 

alarme que o DVR pode ativar, e o tipo de ação que será tomada no momento de disparo de 

alarme.  

 

 

 

Em tipo selecione o tipo de alerta que deseja ativar. Estão disponíveis as seguintes opções: Erro 

no HD | Acesso Ilegal do usuário | Conexão de Rede Perdida | Disco cheio.  

Erro no HD: quando o HD apresenta falhas 

Acesso ilegal do usuário: quando  o DVR possui uma senha de acesso e foram feita muitas 

tentativas de acesso sem sucesso. 

Conexão de Rede Perdida: quando a conexão de rede é perdida, devido a quebra do cabo de 

rede, falhas nos serviços de transmissão, no roteador ou outro, o DVR salva a informação e 

pode enviar o registro via e-mail quando a conexão de rede voltar ao normal. 

Disco cheio: quando o HD fica com o espaço do disco completamente cheio, é possível salvar 

este registro e enviar a resposta via e-mail. Para que essa opção esteja disponível é necessário 

deixar o DVR configurado em MENU | GRAVAÇÃO | AVANÇADO | Sobregravar o HD, deixando 

esta opção desativada. Com isso o DVR para de gravar quando o HD enche em seguida é 

enviado um alerta para o usuário remoto. 

 

 

4.1.6 MENU | SISTEMA | DIGITAL 

 

 

Este Sub-Menu permite a alteração do Modo de canal do DVR. O Modo de canal do DVR é 

a maneira como a resolução máxima do DVR é distribuida entre os quadrantes de canais do 

DVR. O Modo de canal deve ser definido de acordo com o tipo de câmera que será utilizada. A 

letra A representa câmeras que possuam sinal analógico, como o padrão de câmeras em AHD 

da VTV. Os padrões analógicos suportados pelo DVR são AHD, TVI, CVI e CVBS. A letra D 

representa câmeras que possuam sinal Digital, ou seja, câmeras IP. De acordo com a resolução 
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da câmera IP utilizada, pode ser possível utilizar todos os canais em Digital, ou apenas 4 canais 

em Digital, dependendo da quantidade de canais disponíveis em seu DVR. Para um DVR 

modelo HVR de 8 canais por exemplo é possível utilizar até 9 modos de canais diferentes. Clique 

nas setas “para direita”        ou “para esquerda”         para alterar entre os modos de canal 

disponíveis. Procure não alterar o modo de canal caso todas as suas câmeras já estejam 

funcionando normalmente, pois alterar o modo de canal poderá fazer com que as câmeras que 

esteja utilizando não apresentem sinal de vídeo. 

 

 

 

 

4.2 MENU | CÂMERA 

 

 

Este Menu permite realizar parâmetros de configuração referente ao vídeo e aos canais de 

câmeras. Ele possui 6 Sub-Menus que podem ser acessados na coluna do lado esquerdo, sendo 

estas opções: OSD | COR | INTELIGENTE | MOVIMENTO | PERDA DE VÍDEO |MÁSCARA | 
PTZ.  
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4.2.1 MENU | CÂMERA | OSD 

 
 

Essa opção permite configurar o nome da câmera e o posicionamento da data e hora que 

aparece no monitor.  

CH: selecione o canal que deseja alterar parâmetros de caracteres, ou posição da data. Cada 

canal pode ser configurado de forma independente, o que permite que cada um dos canais tenha 

uma nomenclatura para cada uma das câmeras conectadas. 

Nome do canal: Clicando no botão Configurações é possível alterar o nome do canal, como 

por exemplo: SALA, GARAGEM, TERRAÇO, Etc. facilitando a localização onde a câmera está 

instalada, ou contribuindo para uma análise das informações mais detalhadas nas gravações. 

Por padrão, cada canal vem configurado com os caracteres CAM01, CAM02, CAM05, etc. 

Mostrar Informações: Permite selecionar quais informações deseja-se que apareça na tela.  

Marcando a caixa de seleção Nome do Registro o nome do canal aparece na tela. 

Marcando a caixa de seleção Tempo de Registro a data e a hora são armazenados nas 

gravações, com isso a data e hora aparecerão durante a reprodução, sendo armazenadas de 

acordo com a data e hora das imagens gravadas. 

OBS: Clique no Botão Configurações para ter uma prévia de como  ficará a imagem após  a 

confirmação da configuração atual, e também para posicionar a data/hora e nome do canal, na 

tela. O Botão Copiar permite copiar a configuração sendo efetuada no canal selecionado e em 

seguida, aparecerá uma janela que permitirá selecionar o canal ou os canais a qual se deseja 

copiar as configurações de canal. 
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4.2.2 MENU | CÂMERA | COR 

 
 

Este Sub-Menu permite configurar as opções de imagem de cada canal, como Brilho, 

Contraste, Nitidez, etc. Clique no canal de câmera que deseja configurar e em seguida clique 

logo abaixo no botão Configuração. Uma janela de configuração irá abrir, permitindo  clicar e 

arrastar com o mouse sobre os valores de cada parâmetro a ser configurado. Caso tenha 

configurado os parâmetros  e não tenha ficado com bons resultados, clique no botão Padrão. 

Após finalizar as configurações clique no botão Confirmar. 

 

 
 

 
 

 

4.2.3 MENU | CÂMERA | INTELIGENTE | GUIA ROSTO  

 
 

Este Sub-Menu permite ativar uma das principais tecnologias do produto, a Detecção 
facial. Este DVR modelo HVR possui tecnologia embarcada que permite identificar quando um 

determinado rosto passa sobre a imagem da câmera. Registrando sobre vários pontos de vista o 

rosto detectado.  Esta função pode ser importante em situações em que o perímetro monitorado 

possua um grande número de acesso de pessoas diferentes, como um condomínio fechado ou 

 Clicando no botão Configurações terá acesso as 
configurações de: Brilho, Contraste, Croma, 
Saturação, Nitidez Horizontal, Nitidez Vertical e 
Redução de Ruído . 
 

 Brilho, Contraste, Croma e Saturação possuem 
escala de valores que vai de 0 ate 255. Nitidez 
Horizontal, Nitidez Vertical possuem uma escala de 
valores que vai de 0 ate 15. 
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uma Universidade. Os rostos detectados ficam armazenados no disco rígido e podem ser 

buscados por data/hora através do Menu de Reprodução. 

Em CH. selecione o canal que deseja utilizar detecção facial. Só é possível utilizar um canal. Em 

seguida marque a caixa de seleção “Iniciar Detecção de rosto” e as opções de configurações 

ficarão selecionáveis. 

 

 
 

Cronograma de detecção: permite configurar os dias em que essa função poderá permanecer 

ativa, sendo as opções disponíveis para detecção ativa o dia todo ou ativar a função por 
agendamento (Cronograma de detecção personalizado), ou seja, para ativar apenas em dias e 

horários específicos. Caso selecione a opção Ativar a função por agendamento, clique no 

botão Configurações, logo abaixo. Uma janela de configuração de cronograma aparecerá. As 

horas são representadas em colunas, cada quadrado na tela representa uma hora do dia. Os 

dias da semana são apresentados na horizontal. Os quadrados na cor cinza representa a função 

de detecção facial desativada. Os quadrados na cor azul representa a função de detecção facial 

ativada. Primeiramente clique na opção Alarme Ligado e clique nos quadrados que deseja 

agendar os horários. Ao terminar de criar o cronograma clique no botão Confirmar. 
 

   
 

 
Clique para 
selecionar a 

função 

Nenhum agendamento criado Agendamento criado para 
os dias Domingo, Segunda, 
Terça e Quinta-feira. 
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Tela cheia: esta opção permite que o vídeo fique em tela cheia automaticamente, no canal de 

detecção facial configurado, no instante em que um rosto passa pela câmera ativando a 

detecção. 

Tirar Snapshot: Essa função permite que no momento da detecção facial, uma imagem do rosto 

detectado seja enviado por e-mail à uma conta cadastrada. Ativando esta opção o botão 

Configurações, ao lado direito, torna-se disponível. Clicando no botão Configurações é 

possível marcar quais serão os canais que terão uma foto sendo enviada por e-mail. Para isso 

deixe ativada a caixa de seleção Enviar E-mail. Em seguida é preciso ir em MENU | SISTEMA | 
REDE | Guia Rede. Marque a caixa de seleção Anexe imagem ao E-mail, e configure a conta 

de e-mail que receberá a notificação no momento da detecção. 

Mover PTZ: Essa função é utilizada quando se deseja que uma câmera PTZ, conectada ao 

DVR, realize movimento automaticamente quando a detecção facial é ativada. Marque a caixa 

de seleção e clique em Configurações para selecionar qual a ação da câmera PTZ será ativada 

e a respectiva câmera PTZ que será acionada. Para que esta função tenha êxito é necessário 

configurar inicialmente a câmera PTZ no DVR. Alguns modelos de DVR não podem executar 

esta função. Entre em contato com o suporte técnico da VTV para mais informações. 

  

 

4.2.4 MENU | CÂMERA | MOVIMENTO 
 
 

Este Submenu permite configurar detecção de movimento de imagem das câmeras. A 

detecção de movimento é digital, e é ativada quando o DVR detecta uma alteração efetiva nos 

pixels da imagem de cada uma das câmeras. Quando uma determinada região de um canal de 

vídeo sofre alterações da alteração de brilho, cor ou pixels, o DVR considera que o que 

aconteceu foi a movimentação de algo ou alguém. Essa funcionalidade dispensa a utilização de 

sensores de movimento, pois utiliza a tecnologia do DVR com a imagem das câmeras. 
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Ao marcar a caixa de seleção o botão Configurações, ao lado direito, fica selecionável. 

Clique no botão Configurações para selecionar a área de detecção específica do canal. Clique 

e arraste o mouse para selecionar todas as áreas que deseje que fiquem ativas na detecção de 

movimento. As áreas ativas são as áreas que ficarão na cor verde. Não esqueça de clicar em 

Salvar e Sair para que as configurações permaneçam salvas. 

CH.: Selecione o canal que deseja que a função de Detecção de movimento seja ativada. É 

possível configurar um tipo de detecção de movimento diferente para cada canal de forma 

independente. Em seguida marque a caixa de seleção “Habilitar Detecção de movimento” e 

botão de Configurações ficará selecionável. 

 
Sensibilidade da detecção: Permite selecionar o nível de sensibilidade de detecção. Estão 

disponíveis as opções: Muito Alto | Alto | Normal | Baixo | Muito baixo. Quando maior a 

sensibilidade menor deverá ser a alteração dos pixels para que seja considerado como 

movimento. Uma sensibilidade muito alta em um ambiente com muito movimento fará com que o 

equipamento permaneça com a detecção ativa de forma ininterrupta. 

 
Cronograma de detecção: permite configurar os dias em que essa função poderá permanecer 

ativa, sendo as opções disponíveis para detecção ativa o dia todo ou ativar a função por 
agendamento (Cronograma de detecção personalizado), ou seja, para ativar apenas em dias e 

horários específicos. Caso selecione a opção Ativar a função por agendamento, clique no 

botão Configurações, logo abaixo. Uma janela de configuração de cronograma aparecerá. As 

horas são representadas em colunas, cada quadrado na tela representa uma hora do dia. Os 

dias da semana são apresentados na horizontal. Os quadrados na cor cinza representa a função 

de detecção de movimento desativada. Os quadrados na cor azul representa a função de 

detecção facial ativada. Primeiramente clique na opção Alarme Ligado e clique nos quadrados 

que deseja agendar os horários. Ao terminar de criar o cronograma clique no botão Confirmar. 
Esse cronograma é idêntico ao cronograma visto no item 4.2.3. 

As funções Tela Cheia ao ter movimento, Tirar Snapshot ao ter movimento, Mover PTZ ao ter 

movimento e Enviar E-mail ao ter movimento, possuem as mesmas funcionalidades vistas no 

item 4.2.3. 

 

   
 
 

Clique para selecionar a função 
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4.2.5 MENU | CÂMERA | PERDA DE VÍDEO 
 
 

Este submenu permite detectar se um determinado canal de câmera foi desligado. Clique na 

caixa de seleção “Habilitar perda de vídeo”, e a função é ativada. A função de perda de vídeo 

identifica quando o cabo de vídeo de câmera perde o sinal ou é desativado. 

Em Cronograma de Detecção  selecione entre as opções disponíveis do período em que esta 

função ficará ativada, sendo as opções disponíveis para detecção ativa o dia todo ou ativar a 
função por agendamento (Cronograma de detecção personalizado), ou seja, para ativar 

apenas em dias e horários específicos. Caso selecione a opção “Ativar a função por 
agendamento”, clique no botão Configurações, logo abaixo. Uma janela de configuração de 

cronograma aparecerá, semelhante ao cronograma no item 4.2.3. As caixas de seleção Mover 

PTZ ao ter movimento e Enviar e-mail ao ter movimento fazem a mesma função do item 4.2.3, 

com exceção do fato que o alerta de alarme será enviado apenas quando houver perda de vídeo 

do canal configurado. 

 

 
 
 
 

4.2.6 MENU | CÂMERA | MÁSCARA 
 

Este Sub-Menu permite criar e configurar uma máscara de privacidade na imagem da 

câmera selecionada. Esta funcionalidade permite esconder uma determinada área na imagem da 

câmera, e é indicado em situações onde a imagem monitorada é importante, porém uma 

determinada área é privada, como uma sala onde podemos criar uma máscara no teclado de 

digitação de abertura de um cofre, por exemplo. Para ativar esta função primeiramente selecione 

o respectivo canal que deseje criar uma área de máscara de privacidade. Clique e marque a 

caixa de seleção “Habiliar máscara”. A função estará ativada, permitindo clicar no botão 

Configurações, logo abaixo. Após clicar em Configurações a imagem da câmera selecionada irá 
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abrir, com todas as áreas separadas por quadrantes marcados com a cor amarela. Cada 

quadrante destes pode ser marcado, clicando-se com o mouse dentro de cada um. Cada vez 

que clicarmos com o mouse e cima de um quadrante, ele ficará na cor azul, indicando que a área 

será coberta por uma máscara de privacidade. É possível criar diversas máscaras na imagem, e 

o tamanho de cada máscara irá depender da quantidade de quadrantes disponíveis na imagem 

na tela de configurações de máscara de privacidade. Em seguida clique no botão Salvar e Sair. 

A câmera configurada com máscara irá mostrar a imagem em tempo real (modo ao vivo) com a 

mesma área marcada, com fundo na cor preta, impedindo a visualização apenas da área 

marcada. As gravações também ficarão mascaradas, impedindo a visualização da imagem 

gravada na área marcada. Para desabilitar esta função basta voltar ao Menu e desmarcar a 

caixa de seleção “Habilitar máscara” e em seguida clicar no botão Salvar e Sair. 
 
 

    
 
 
 

4.2.7 MENU | CÂMERA | PTZ 
 
 

Este Sub-Menu permite configurar uma câmera PTZ que deseja se comunicar com o DVR. 

É preciso certificar-se de que a câmera PTZ possui os protocolos de comunicação necessários 

para o acesso via DVR. As câmeras PTZ devem ser controladas via mesa controladora ou 

joystick indicado pelo fabricante da câmera. Para que uma câmera Speed Dome possa ser 

controlada (movimentação) através do DVR, é preciso que a câmera seja IP, ou, caso seja uma 

câmera PTZ do tipo analógica, deva ter a função de Controle Coaxial (será demonstrado a 

seguir). O controle coaxial permite que o sinal de controle da câmera PTZ trafegue pelo mesmo 

sinal do cabo coaxial (Cabo de vídeo), dessa forma a câmera PTZ pode ser controlada pelo 

mouse do DVR. O Menu PTZ possui duas guias principais: Guia Configuração e Guia 
Predefinido.  

 

Clique para Ativar a função 
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 PTZ  (MENU | CÂMERA | PTZ | GUIA CONFIGURAÇÃO) 
 
Nessa guia é possíel inserir os parâmetros de configuração da câmera PTZ que irá se comunicar 

com o DVR. Verifique qual o tipo de configuração e comunicação a câmera PTZ possui. Alguns 

modelos de DVR não possuem a comunicação RS 485 (meio de comunicação mais comum para 

controle de câmeras PTZ). 

CH. : Selecione o canal onde a imagem da câmera PTZ será controlada. 

Habilitar PTZ: Marcando a caixa de seleção a função PTZ é habilitada. 

Endereço PTZ: Insira o endereço configurado na câmera, deve ser exatamente o mesmo. 

Taxa de transmissão PTZ: Selecione a taxa de transmissão (Baud rate) configurada na câmera 

PTZ, deve ser exatamente a mesma. 

Protocolo PTZ: Selecione o protocolo de comunicação configurado na câmera. As opções de 

protocolo disponíveis no DVR são: PELCO-P, PELCO-D e UTC. 

Execução Automática PTZ: Essa funcionalidade é utilizada quando deseja-se utilizar o controle 

de funções extras da câmera, como Presset, Auto-tracking e Auto-Tour, no próprio DVR. É 

preciso inicialmente certificar se a câmera PTZ possui essas funcionalidades. Esta caixa de 

seleção deve ser marcada somente após os parâmetros da Guia Predefinido estar 

definidamente configurado. Após marcar esta caixa de seleção os parâmetros da câmera PTZ 

configurados na Guia Predefinido, e clicar no botão Salvar e Sair, a câmera irá iniciar a 

execução automática da pré definição configurada.   

Após configurar os parâmetros da câmera PTZ clique no botão Salvar e Sair. 

 

 
 
 

 PTZ  (MENU | CÂMERA | PTZ | GUIA PREDEFINIDO) 
 
Nesta guia é possível configurar os parâmetros de execução automática das funcionalidades 

contidas na câmera, como Presset, Auto-Tour, Auto-Tracking. Caso a câmera PTZ não possua 

estas funcionalidades, não será possível executar estas funções. Estas opções são as mesmas 
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opções que podem ser encontradas clicando-se com o botão direito do mouse na área de 

monitoramento de câmeras, e em seguida em Controle PTZ. Clicando em qualquer um dos 

botões Configurações, o Controle PTZ irá abrir, permitindo acesso a todos os parâmetros de 

controle encontrados na câmera PTZ. No controle PTZ, muitas funções só são ativadas após a 

câmera estar devidamente configurada. Em CH selecione o canal correspondente onde a 

câmera PTZ está associada. Ao lado direito selecione a velocidade de movimentação da 
câmera. O campo central é utilizado para movimentar a câmera através das setas direcionais e 

ajustar a imagem através do Zoom, Foco e Íris. Na linha inferior se localizam 5 botões com 

funções especiais da câmera, como por exemplo acender Lâmpada auxiliar, acessar Menu, etc. 

Estas funções podem ser encontradas apenas alguns modelos de câmeras PTZ. No campo de 

baixo, são localizadas funções de acionamento automático da câmera PTZ, como por exemplo:  

Predefinido, que possiblita gravar até 256 Pressets da câmera (verificar capacidade máxima da 

câmera PTZ), Sequencia, que permite gravar Auto-Tour em séries e Rastrear, que permite ativar 

a função Pattern (não disponível em todos os modelos de câmeras PTZ).  

 

 
 

       
 

 

Velocidade 
da câmera 

Funções especiais 
da câmera 

Acionamento 
automático 
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4.3 MENU | GRAVAÇÃO 

 
 

Este Menu possibilita configurar os modos de gravação, apenas gravação. Neste Sub-

Menu não é possível buscar gravações feitas, apenas configurar parâmetros de gravação. Ele 

possui 4 Sub-Menus que podem ser acessados na coluna do lado esquerdo, sendo estas 

opções: CONFIGURAÇÃO | SNAPSHOT | CRONOGRAMA | AVANÇADO. 

 

 
 
 

4.3.1 MENU | GRAVAÇÃO | CONFIGURAÇÃO 
 

Este Sub-Menu permite configurar os parâmetros de gravação e do modo de visualização 

de câmera. O Strem Principal é a imagem da câmera sendo visualizada com a melhor 

qualidade e o Stream Secundário é a imagem da câmera sendo visualizada com a qualidade 

inferior em relação a qualidade vista no Stream Principal. Esta diferença pode representar uma 

importante ferramenta ao configurar um modo de visualização diferente para uma disponibilidade 

de internet maior ou menor. Com uma dispobilidade de internet maior, ou seja, com maior largura 

de banda e velocidade de internet disponível para o DVR, podemos visualizar a imagem da 

câmera com melhor qualidade, ou seja, no Stream Principal. 
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4.3.2 MENU | GRAVAÇÃO | SNAPSHOT 
 
 

Este Sub-Menu permite configurar a captura de imagem em momentos específicos (Como 

detecção de movimento, detecçção facial, etc). A captura de imagem ou “Snapshot” é uma 

imagem de uma câmera específica capturada em um determinado instante e salva no HD. Esta 

captura de tela pode ser posteriormente enviada para um determinado e-mail previamente 

configurado no DVR. Verificar configuração de email para receber notificação ítem 4.1.4 MENU | 
SISTEMA | REDE | GUIA E-mail. 
Resolução do Snapshot: Selecione a resolução de imagem entre as opções disponíveis. As 

opções são CIF (352*240) e D1 (720*480). 

Qualidade do Snapshot: Selecione a qualidade da imagem na captura entre as opções 

disponíveis (Alto, Médio, Baixo). Para uma imagem de maior qualidade selecione a opção Alto. 

Quanto maior a qualidade selecionada maior espaço será necessário na caixa de mensagem de 

e-mail que receberá a mensagem.  

Número do Snapshot: Selecione a quantidade de imagens capturadas no instante da captura. 

Cada imagem é captura a um curto intervalo de tempo. As opções são 1 vez, 2 vezes ou 3 

vezes. Caso selecione 1 vez significa que apenas uma imagem irá ser capturada no momento 

específico. 

Intervalo de tempo do Snapshot: Selecione o intervalo de tempo entre uma imagem capturada 

e outra. Caso tenha selecionado por exemplo 5 segundos, e o número de Snapshot de 3 vezes, 

o DVR irá fazer 3 capturas de tela a cada 5 segundos, sendo 15 segundos o intervalo de tempo 

entre a primeira captura e a terceira captura. Lembre-se que muitas capturas de tela seguidas 

acarretará na necessidade de maior espaço disponível na caixa de e-mails. Se utilizar muitas 

capturas, configurando para muitas câmeras diferentes, e em curto intervalo de tempo, a sua 

caixa de e-mails rapidamente poderá se tornar insuficiente de espaço para novas mensagens.  
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OBS: Algumas contas de e-mail podem classificar as mensagens de e-mails e notificações de 

seu DVR como Spam, impedindo que receba a notificação.    
 

 
 
 

4.3.3 MENU | GRAVAÇÃO | CRONOGRAMA 
 

Este Sub-Menu permite configurar uma agenda com gravações programadas. Nesse 

cronograma é apresentado cada dia da semana na horizontal e as respectivas horas do dia na 

vertical. Cada quadrado apresentado representa uma hora do dia. Logo abaixo são 

apresentadas algumas opções de escolha do tipo de gravação que será realizada nas horas 

selecionadas. A seleção de cada opção é feita clicando-se no pequeno quadrado existente em 

cada opção. Clicando no quadrado ao lado da opção, ela ficará habilitada. Quando a opção é 

habilitada cada vez que clicamos nos quadrados que determinam a hora e dia de gravação, a 

opção é marcada. Por exemplo: Se clicarmos na opção Movimento + Alarme (Amarelo) ele ficará 

marcado, com um pequeno ponto no centro, habilitando a função, em seguida clicamos na linha 

representada por segunda feira (Segunda linha), clicamos e arrastamos entre 2 horas e 6 horas. 

Isso significa que o DVR irá gravar toda Segunda-feira por sensor de Movimento, enviando 

alarme (caso configurado) no horário das 2 às 6 horas. Existem 5 opções disponíveis: 

      Desabilitado: Para selecionar os dias e horários em que não queira gravar.  

      Gravação de Alarme: Grava apenas durante eventos de alarme do sistema, como falha no 

HD, erro de Login de usuário, etc. 

      Timing + Mobile + Alarm + Smart: Grava continuamente e envia alertas em caso de alarme. 

É a opção recomendada para gravar sem interrrupções. 

      Movimento + Alarme: Grava apenas quando detectado movimento e durante eventos de 

alarme. 

      Inteligente + Gravação de Alarme: Grava apenas em evento de detecção facial ou durante 
eventos de alarme do sistema. Essa gravação é armazenada em Menu | Reprodução | 
Reprodução Inteligente. 
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Logo abaixo, nas opções de Tempo de Pré-Gravação e Tempo de Atraso da Ocorrência, é 

possível determinar quanto tempo o DVR permanecerá gravando em caso de detecção de 

movimento ou detecção facial. 

Tempo de Pré Gravação: Tempo em que o DVR fará uma gravação anterior ao evento de 

detecção ou evento de Alarme. Por exemplo: Se deixar em 10 segundos, o DVR detecta um 

movimento às 17:30:00, o evento de alarme é registrado e informado (caso estea configurado 

para informar sobre o evento de alarme) e realiza a gravação 17:29:50 ou seja, 10 segundos 

antes do evento de alarme acontecer.  

Tempo de Atraso da Ocorrência: Tempo em que o DVR irá registrar como Alarme e 

permanecerá gravando continuamente. Se selecionar por exemplo 10 segundos, após a 

detecção de movimento ou detecção facial, o DVR permanecerá gravando por 10 segundos a 

cada evento de alarme. 

Ao terminar de configurar os parâmetros, clique no botão Salvar e Sair. 

 

 
 
 

4.3.4 MENU | GRAVAÇÃO | AVANÇADO 
 

Este Sub-Menu permite configurar parâmetros do HD e utilizar a ferramenta de medição do 

tempo de gravação disponível para o HD. 

Sobregravar o HD: Deixando esta opção como Sim, o DVR continua realizando gravações 

normalmente no HD, e no momento em que o HD estiver cheio, o DVR automaticamente começa 

a realizar as gravações por cima do banco de dados de gravações mais antigo sem a 

necessidade de parar o serviço para isso. Deixando essa opção como Não, o DVR pára de 

gravar no instante em que o HD estiver completamente cheio ou sem espaço. É possível utilizar 

a opção Não, e configurar o DVR para enviar notificação em caso de HD cheio, verifique o ítem 

4.1.5 MENU | SISTEMA | SYSALARM para mais informações. 

 

Selecione 
o Modo de 
Gravação 
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Calculador de tempo de Gravação: Esta ferramenta permite ter um tempo estipulado do quanto 

de espaço será necessário no HD para armazenar as gravações de acordo com a quantidade de 

câmeras que tenha instalado no DVR, e também para descobrir qual o tamanho do HD 

necessário para atender a necessidade de gravar por um período de tempo pré determinado. 

Para utilizar esta ferramenta, clique no Botão Entrada. A janela com a ferramenta de cálculo de 

tempo de gravação irá abrir. No lado esquerdo são apresentadas informações de todas as 

câmeras que estão atuantes enviando sinal de vídeo para o DVR. São apresentadas 

informações de Resolução da câmera, quantidade de Frames configurado e espaço ocupado em 

disco (Kbps). Ao lado direito está a ferramenta propriamente dita para calcular o tempo de 

gravação.  

Como utilizar a ferramenta: Existem 2 modos disponíveis de se obter informações de tempo de 

gravação e espaço em disco necessário: Capacidade de Disco e Tempo de Gravação. 

 Capacidade de Disco: Selecionando essa opção, logo abaixo as opções de capacidade 

de Disco estarão disponíveis para que seja possível digitar um valor referente a 

capacidade do HD utilizado. Por exemplo: Se pretende utilizar um HD de 4 TB e não tem 

ideia de quanto tempo de gravação aproximada poderia obter com essa capacidade, basta 

clicar sobre o campo TB e digitar o valor correspondente 4. Em seguida clique no botão 

Começar Cálculo. Se pretende utilizar um disco com capacidade abaixo de TB, como por 

exemplo 500 GB, basta clicar no campo GB e digitar a capacidade do disco desejado, no 

caso 500 GB, em seguida clique no botão Começar Cálculo. O resultado é apresentado 

no campo superior, sendo informado em Meses, Semanas, Dias. O campo horas de 

gravação informa quanto tempo diário o DVR permanecerá gravando. Como na maioria 

das situações, o DVR ficará 24 horas por dia gravando, deixe a opção Horas de gravação 
como 24. Caso utilize menos tempo por dia, clique e selecione a quantidade de horas de 

gravação por dia. 
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 Tempo de Gravação: Selecionando essa opção o campo Tempo de Gravação ficará 

disponível para que seja possível clicar em seus respectivos campos para selecionar Mês, 

Semana ou Dia. Clique em um dos 3 campos disponíveis. Cada campo permite selecionar 

a quantidade de Meses, Semanas ou dias em que temos a necessidade de manter 

gravações. Por exemplo: Se queremos saber qual a capacidade de HD será necessário 

para termos 8 semanas de gravações, clicamos sobre o campo Semana, depois digitamos 

o valor correspondente 8, e em seguida clicamos no botão Começar Cálculo. A 

capacidade necessária de armazenamento para a quantidade de semanas requeridas 

aparecem no campo logo abaixo (Capacidade de Disco). Com estas informações 

podemos nos programar para situações de Disco Cheio, ou para termos uma ideia de 

quanto tempo o DVR consegue armazenar gravações sem que inicie automaticamente 

novas gravações, por cima das gravações mais antigas. Caso o tempo requerido seja 

superior a 6 TB, não será possível chegar ao tempo de Gravação requerido, pois este 

equipamento possui capacidade de reconhecer até 6 TB de HD. 

 

 

 
 
 
 

4.4. MENU | HD 
 
 

Este Menu permite obter informações sobre o Disco de Armazenamento, como capacidade 

máxima, espaço disponível, e realizar formatação do mesmo. Ele possui 2 Sub-Menus que 

podem ser acessados na coluna do lado esquerdo, sendo estas opções: BÁSICO | AVANÇADO. 

 

 

 

Selecione a 
opção desejada 

Após digitar os 
valores Clique 
no botão 



V3 

                                                                                                       VOCÊ INSTALA E USA, simples assim! 

35 
 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DVR 

 
 
 

4.4.1 MENU | HD | BASICO 
 

Este Sub-Menu permite obter informações do HD instalado no DVR. São demostradas 

informações como modelo do HD, o Status, Capacidade, Espaço livre disponível e tipo de HD. 

Caso nenhuma informação do HD seja mostrada na tela, o HD instalado pode não estar sendo 

reconhecido pelo DVR, ou pode estar apresentando algum tipo de falha. Neste caso é 

recomendado a troca do HD do DVR. A troca do HD do DVR deve ser feita com o DVR 

totalmente desligado, ou poderá causar danos tanto no HD quanto no DVR. Clicando no ícone 

Ação, na última coluna do lado direito, uma mensagem será mostrada na tela, dizendo que 

todos os dados serão apagados no Disco. Utilize esta opção para formatar o HD. A formatação 

no HD deve ser feita quando não se deseja aproveitar nenhuma gravação ou dado recente, ou 

caso tenha inserido um novo HD pela primeira vez no DVR. Caso formate o HD nenhuma 

gravação pode ser recuperada. 

 

 

Clique nesse 
botão caso 
deseje 
formatar o HD 
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4.4.2 MENU | HD | AVANÇADO 
 
 

Este Sub-Menu permite obter informações detalhadas do HD instalado no DVR. Estas 

informações incluem modelo, Número de Série do HD, Tempo de uso, Número de Erros 

identificados, Ciclos, etc. Este Sub-Menu não possui funções de alterações de parâmetros, 

portanto é um Sub-Menu apenas para obter informações. Inicialmente nenhuma informação 

pode não ser exibida na tela. Caso isso ocorra clique e marque a caixa de seleção S.M.A.R.T. e 

as informações serão exibidas logo abaixo. 

 

 
 
 
 

4.5 MENU | VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM 
 
 

Este Menu permite buscar registros de imagens gravadas no DVR. As imagens que podem 

ser buscadas são os Snapshots que foram tirados no DVR em momentos pré programados. 

Estes Snapshots podem ser momentos em que foram programados durante Detecção de 

Movimento e Detecção facial. Ele possui 2 Sub-Menus que podem ser acessados na coluna do 

lado esquerdo, sendo estas opções: LOCAL | EXTERNO. 
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4.5.1 MENU | VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM | LOCAL 
 
 

Este Sub-Menu permite realizar buscas internamente no DVR por Snapshots que foram 

enviados por e-mail ou não. Qualquer Snapshot efetuado pelo DVR fica armazenado por um 

período de tempo que, dependente da capacidade de armazenamento do HD, pode ser coberto 

por outros Snapshots gravados mais recentemente.  

A busca deve ser realizada inicialmente selecionando o canal referente a câmera que se 

deseja Buscar o Snapshot. Caso tenha programado o DVR para realizar captura de imagem 

apenas em um canal, selecione o canal correspondente. Em seguida, logo abaixo, selecione o 

Mês que deseja fazer a busca, e em seguida clique no dia correspondente. Os dias marcados 

em Azul são os dias que possuem Snapshots gravados disponíveis para visualização. Os dias 

no calendário que não estão marcados em azul não podem ser selecionados, pois não possuem 

imagens capturadas para realizar busca. Após selecionar o dia clique no botão Busca. Os 

arquivos de imagem serão listados na parte de baixo, dê um duplo clique em um dos arquivos e 

a imagem será exibida no centro da tela. Para que a visualização dos arquivos sejam exibidas 

uma a uma, clique no botão Próximo, ou no botão Anterior. 

Para exportar um arquivo, ou seja, para copiar um arquivo do DVR para uma unidade 

externa, como um Pen Drive ou HD Externo, clique na caixa de seleção ao lado do nome do 

arquivo 
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4.5.2 MENU | VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM | EXTERNO 
 

 
Este Sub-Menu permite realizar buscas fora do DVR por Snapshots que foram enviados por 

e-mail ou não. As buscas realizadas neste Menu incluem Pen Drives, HD Externos, e unidades 

de armazenamento externas. No resultado das buscas por imagens não incluirá imagens Salvas 

internamente no HD instalado no DVR, apenas imagens que estiverem armazenadas em cartões 

ou discos externos. O processo de busca é exatamente o mesmo do ítem anterior. 
 
 

4.6 MENU | INFORMAÇÃO 
 

 

Este Menu permite buscar informações detalhadas armazenadas no DVR. As imagens que 
podem ser buscadas são os Snapshots que foram tirados no DVR em momentos pré 

programados.. Ele possui 6 Sub-Menus que podem ser acessados na coluna do lado esquerdo, 

sendo estas opções: INFORMAÇÃO | REGISTRO | CONFIGURAÇÕES | ATUALIZAR | 
RESTAURAR | MANUTENÇÃO. Cada Sub-Menu é composto por Guias que ficam dispostas na 

parte superior da tela. Cada Guia apresentará informações ou opções diferentes de cada uma.  

 

 

 

Selecione o 
canal de câmera 
e a data 
correspondente, 
em seguida 
clique no botão 
Busca 

Marque as caixas de 
seleção dos arquivos 
que deseja exportar. 



V3 

                                                                                                       VOCÊ INSTALA E USA, simples assim! 

39 
 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DVR 

 

 

 

 

4.6.1 MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO  
 
 

Neste Sub-Menu são apresentadas informações sobre o DVR, Câmera, Registros de Login, 

Conexões de Rede e HD. É composto pelas seguintes Guias: DVR | Câmera | Registro | Rede | 
HD | Online. 

 

 

 DVR (MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO | GUIA DVR) 
 

Nesta Guia são apresentadas informações referente ao seu DVR, como modelo, Número de 

série, número de entradas de vídeo, versão do Software, etc. 
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 CÂMERA (MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO | GUIA CÂMERA) 
 

Esta Guia permite verificar o Status de cada câmera instalada. É informado se as funções de 

Detecção de movimento, aviso de Perda de vídeo e função Máscara estão Habilitadas para cada 

um dos canais. 

 

 
 

 

 REGISTRO (MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO | GUIA REGISTRO) 

 

Esta Guia permite obter informações  referente ao vídeo de cada canal. A coluna CH. mostra o 

respectivo canal. A coluna Registro mostra se o canal possui câmera conectada ou não. Estando 

marcado como Plano significa que o canal possui câmera instalada, estando marcado como 

Fechar significa que não possui câmera instalada. Na coluna Tipo de gravação mostra se o 

canal está configurado para gravar apenas vídeo ou áudio/vídeo. Alguns modelos não possui 

opções para gravação de áudio. Na coluna Taxa de Quad é informado a quantidade de Frames 

por segundo sendo visualizados  em tempo real. Na coluna Stream Principal é informado a 

quantidade de dados (em kbps) trafegando em tempo real para Stream Principal. Na coluna 

Stram Secundario é informado a quantidade de dados (em kbps) trafegando em tempo real 

para o tipo de fluxo Secundário. Na coluna resolução é informado a resolução da câmera 

instalada no respectivo canal. 
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 REDE (MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO | GUIA REDE) 

 

Nesta Guia são mostradas informações da Rede instalada, como DHCP, IP, MAC, DDNS, etc. 

Estas mesmas informações também podem ser visualizadas através do MENU > SISTEMA > 

REDE.  

 

 

 

 

 HD (MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO | GUIA HD) 
 

Esta Guia exibe informações a respeito do HD instalado. As informações incluem Modelo, 

Status, Capacidade Máxima e espaço Livre disponível. Estas informações também podem ser 

visualizadas através do MENU > HD > BÁSICO.  
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 USUÁRIO ONLINE (MENU | INFORMAÇÃO | INFORMAÇÃO | GUIA USUÁRIO 
ONLINE) 

 

Esta Guia exibe informações dos usuários conectados ao DVR. São visualizadas informações de 

último Login, com respectivas data e hora. Essas informações permitem um controle maior aos 

usuários que possuem acesso ao DVR. 
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4.6.2 MENU | INFORMAÇÃO | REGISTRO  
 

Esta guia permite a busca de registros e Logs de operação do equipamento. Em Tipo de 
registro selecione uma das opções de busca disponíveis (Ocorrencia de alarme, Ocorrencia 
do sistema, Gerenciamento de armazenamento, Ocorrência de rede, ou Todos). Cada 

opção poderá buscar um tipo de ocorrência armazenada. Caso deseje visualizar todas as 

ocorrências possivelmente ocorridas em seu DVR, selecione a opção Todos. As opções de 

horário de início e horário de Término correspondem ao intervalo de tempo em que se deseja 

conhecer os registros de ocorrência. 

 

            
 
 

4.6.3 MENU | INFORMAÇÃO | CONFIGURAÇÕES 
 
 

Esta guia permite realizar cópias inteiras de todo o armazenamento de suas configurações 

realizadas em seu DVR. Essa opção é recomendada para situações em que se utilize mais de 

um DVR no local. Isso pode economizar tempo, pois dispensa a necessidade de se configurar 

um DVR completamente para deixa-lo pronto no Local de Monitoramento. Com essa ferramente, 

é possível transferir as configurações atuais do DVR, copiá-las em um Dipositivo móvel, como 

um Pen Drive, e aplicá-las a um outro DVR, facilitando a instalação de diversos DVRs para 

grandes projetos.  
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4.6.4 MENU | INFORMAÇÃO | ATUALIZAR  
 
 

Esta guia permite realizar atualizações do Sistema do DVR. O Software pode sofrer 

atualizações com intuito de aplicação de correções e melhoramento do desempenho. Quando 

disponível, é recomendado que se faça as atualizações. Consulte sempre o fabricante antes de 

aplicar qualquer tipo de atualização não planejada para o modelo específico do seu DVR. A 

aplicação de atualização não autorizada ou de modelo não especificado pelo fabricante pode 

acarretar em danos permanentes no produto, ocasionando a perda da Garantia do produto. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



V3 

                                                                                                       VOCÊ INSTALA E USA, simples assim! 

45 
 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DVR 

4.6.5 MENU | INFORMAÇÃO | RESTAURAR  
 
  

Esta guia permite a restauração completa do sistema do seu DVR, fazendo com o que as 

consigurações de Sistema voltem para o modo padrão de fábrica.  Ao fazer esse procedimento 

as configurações efetuadas no DVR serão desfeitas, voltando ao padrão de fábrica. As 

gravações não são perdidas no modo de restauração. Existem 2 tipos de restauração 

disponíveis: 

Completa - Restaura todo sistema do DVR para modo padrão de fábrica. 

Simples - Restaura parcialmente o sistema, restaurando para o modo de fábrica apenas 

algumas configurações e mantendo outras intactas, do tipo Perfil de de usuário, Rede, etc.           

 

 
 
 

4.6.6 MENU | INFORMAÇÃO | MANUTENÇÃO 
 
 

Esta guia permite criar um agendamento automático para que o DVR entre em modo de 

manutenção. O Modo de Manutenção permite com que o DVR reinicie automaticamente no 

horário programado, a fim de evitar travamentos, prolongar a vida útil do HD, resfriar os 

processadores e realizar um auto-teste. Tudo isso é automaticamente realizado todas as vezes 

em que o DVR é reiniciado, porém, ao se tratar de um produto de segurança, em que o 

monitoramento deve ser constante (24 horas por dia, 7 dias por semana), é incomum o usuário 

se ater-se a este quesito, sendo necessário para isso que hajam ferramentas que possam 

facilitar esse tipo de ação automaticamente. É recomendado que se determine dias e horários 

pouco movimentados, e de menor exigência do monitoramento. As opções disponíveis são: 

Todos os dias: as reinicializações serão feitas diariamente em horarios específicos.  

Todas as semanas: As manutenções são realizadas 1 vez por semana em dias e horários 

específicos, que podem ser selecionados. 
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Uma vez: A manutenção é feita em um dia e horário programado, e não se repetirá novamente 

após ter sido feita, sendo necessário programar novamente para outro dia. 

 

                      
 
 

4.7 BARRA DE ATALHOS 

 

 

A Barra de Atalhos é um ícone apresentado na parte inferior da tela principal de 

visualização de câmeras. Ela permite acessar diversas áreas das principais funcionalidades do 

DVR. Cada ícone representa uma opção. A Barra de Atalhos é dividida basicamente em duas 

partes, sendo uma parte à esquerda e outra parte à direita. Para acessar a Barra de Menu 

arraste o mouse para baixo assim a barra aparecerá. 

 

 
 
 

4.7.1 ATALHO PARA O MENU PRINCIPAL 

 
 

Clicando no primeiro ícone da Barra de Atalhos, fará o acesso direto ao Menu Principal. 
 

 

 

 

Lado esquerdo da Barra de Atalhos 

Lado Esquerdo Lado Direito 
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4.7.2 ALTERNANDO MODOS DE TELA 
 
 

Estes ícones permitem alternar a forma com que as telas que mostram as câmeras, são 

apresentadas. Cada um destes ícones representa um modo de apresentação de telas diferente. 

Selecione o modo de preferência. Caso selecione o modo de apenas 1 canal em tela cheia, 

apenas o canal 1 irá aparecer, clicando novamente no icone ele vai passar para proximo canal e 

indo assim sucessivamente por todos os canais ate voltar ao canal 1. 
 

 

 
 
 

4.7.3 ATIVANDO O MODO SEQUENCIAL 
 
 

O último ícone da Barra de Atalhos ao lado esquerdo, ativará o modo sequencial. Neste modo a 

tela do DVR apresenta apenas 1 canal de câmera de forma sequencial, ou seja, a cada intervalo 

de tempo um canal é apresentado, e em seguida outro, passando por todas os canais. O acesso 

a essa opção também pode ser feito clicando-se com o botão direito do Mouse na área de 

monitoramento de câmeras, e na janela que se abre clicar na opção Inicar Sequência. 

 

 

Após clicar no ícone  
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4.7.4 DISPOSITIVO IP 
 
 

Clicando neste ícone a Área de Configuração de câmera IP irá abrir, onde é possível 

adicionar, configurar ou excluir câmeras IP detectadas na rede a qual o  DVR está conectado. Na 

área de Configuração de câmeras IP são exibidas informações sobre as câmeras conectadas ao 

DVR, inclusive câmeras analógicas. Estas opções também podem ser acessadas clicando-se 

com o botão direito do Mouse na área de monitoramento de câmeras, e na janela que se abre 

clicar na opção Dispositivo IP. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cada Linha representa 
uma câmera ou canal 
presente.  

Clicando-se no botão 
Buscar as opções de 
busca de câmera IP 
através de varredura 
na rede serão exibidas. 

Clicando-se no botão Buscar 
será feito uma varredura por 
câmeras IP na rede. Caso não 
seja encontrada nenhuma 
câmera clique no botão 
Adicionar Manualmente. 

Lado esquerdo da Barra de Atalhos 
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4.7.5 ZOOM 
 
 

Esse ícone permite o acesso à area de Zoom Digital da imagem do canal selecionado na 

tela. O Zoom Digital permite ampliar digitalmente uma imagem em uma área específica, a fim de 

obter mais detalhes da imagem da câmera na área de monitoramento. Com o scrool do mouse é 

possível aumentar a área de zoom digital, aproximando a imagem, quanto menor for o quadrado 

vermelho, maior será a proximidade do zoom na imagem. Clique e arraste o quadrado vermelho 

na área de zoom digital para alterar a área de visualização de zoom. Clicando com o botão 

direito do mouse, voltará a area dos canais. O acesso a essa opção também pode ser feito 

clicando-se com o botão direito do Mouse na área de monitoramento de câmeras, e na janela 

que se abre clicar na opção Zoom. 

 

 

 
 

 
 

 

4.7.6 CONTROLE PTZ 

 
 

O ícone de Controle PTZ abrirá uma janela para configuração e controle de câmeras PTZ 

adicionadas ao DVR. Estas configurações também podem ser encontradas no ítem 4.2.7 
Menu>Câmera>PTZ>Pré-Definido. 

 

 

 

Utilize o Scrol do mouse para 
ampliar o zoom na tela. Na 
área de seleção de Zoom 
clique e arraste o quadrante 
vermelho para movimentar a 
imagem com zoom ampliado 
na Tela. A área com quadrante 
amarelo representa a imagem 
por completo. 
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4.7.7 CONTROLE COAXIAL 

 
 

O Quarto ícone ao lado esquerdo da Barra de Atalhos abrirá o controle de câmeras PTZ que 

funcionem via cabo coaxial, Control over Coax. Para que o controle de câmeras PTZ possa ser 

possível via cabo coaxial é necessário que a câmera tenha compatibilidade. O acesso a essa 

opção também pode ser feito clicando-se com o botão direito do Mouse na área de 

monitoramento de câmeras, e na janela que se abre clicar na opção Controle Coaxial.  
 

 

 
 

 
 

 

4.7.8 CONTROLE DE GRAVAÇÃO 

 
 

Esse ícone abrirá uma janela que permite o acesso a uma tela para configuração rapida de 

gravação. Esses parâmetros são recomendados apenas quando já se tem previamente as 

configurações de gravação desejadas. Existem 3 opções na área de controle de gravação:  

 Auto: As gravações serão feitas de forma automática no modo padrão, ou seja, as 

gravações serão feitas de forma contínua para todos os canais. 

 Manual: As gravações serão feitas de acordo com o que foi previamente configurado no 

Menu de configuração de gravação. É possível selecionar todos os canais ou apenas os 

canais especificados. 

 Fechar: As gravações param e o DVR não grava. As configurações de gravação podem ser 

acessadas através do ítem 4.3.1 Menu>Gravação>Configuração. 

 
 

 

Se uma câmera PTZ com a 
funcionalidade de controle via 
cabo Coaxial estiver 
conectada ao DVR, pode ser 
possível realizar o controle 
através desta área. 
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4.7.9 STATUS DO SISTEMA 

 
 

Nesse ícone é possível acessar uma tela com informações rápidas do Sistema. O acesso a 

essa opção também pode ser feito clicando-se com o botão direito do Mouse na área de 

monitoramento de câmeras, e na janela que se abre clicar na opção Status do Sistema. 

 

 

 
 

 

 
 

Nas informações mostradas temos: 

 Perda do sinal de vídeo: Os ícones que se apresentam colorido são os respectivos canais 

em que o sinal de vídeo foi perdido por algum motivo. 

 Movimento: Cada ícone mostrado representa um canal. Toda vez em que acontecer um 

movimento (com detectção de movimento ativada) este ícone ficará colorido. 

 Status do Sistema: Mostra 3 ícones em que o primeiro ícone representa usuário conectado 

acessando o sistema, o segundo ícone representa DVR conectado à internet e o terceiro 

ícone representa a identificação da presença de HD instalado. Cada ícone ficará colorido 

quando o DVR estiver sendo acessado, ou estiver conectado à internet ou houver a 

presença de HD. 
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4.7.10 SNAPSHOT MANUAL 

 

 

Clicando-se neste ícone o sistema realiza um Snapshot, ou seja, é capturada uma imagem 

estática da tela no instante do clique. O acesso a essa opção também pode ser feito clicando-se 

com o botão direito do Mouse na área de monitoramento de câmeras, e na janela que se abre 

clicar na opção Snapshot Manual. 

 

 
 

As imagens capturadas por Snapshot podem ser buscadas através do ítem 4.5.1 

Menu>Visualização de Imagem>Local. Neste Menu basta selecionar a respectiva data da 

captura da imagem, e em seguida clicar no botão Busca. A lista de imagens capturadas para o 

dia selecionado será apresentada na parte inferior. 

 

 
 

 

4.7.11 REPRODUÇÃO 

 
 

Clicando-se nesse ícone será apresentado a tela de reprodução de gravações e fotos. O 

acesso a essa opção também pode ser feito clicando-se com o botão direito do Mouse na área 

de monitoramento de câmeras, e na janela que se abre clicar na opção Reprodução. 

 

 

 

Lista de 
Imagens 
capturadas 

Selecione 
a data 
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A tela de reprodução apresenta diversas opções de busca de reproduções de gravações.  

 Clicando-se na opção Reprodução Rápida, é possível selecionar um período entre 1 e 99 

minutos anteriores ao tempo atual. Clique na caixa de seleção e digite o tempo desejado, 

em seguida clique no botão Reprodução Rápida. 

 

 
 

 Na segunda linha, ao lado direito do botão de Pré-Visualização, clique na caixa de seleção 

e atribua o Ano, o Mês e o Dia que se deseja buscar Gravações. Ao Clicar no botão Pré-
Visualização o sistema irá automaticamente iniciar a reprodução realizada no dia 

selecionado, desde o primeiro instante. Se por exemplo, no dia selecionado a gravação foi 

feita no modo contínuo sem interrupções, a reprodução irá iniciar à partir de 00:00 horas do 

dia selecionado e irá até às 23:59 do mesmo dia.  
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 Clicando-se na opção Reprodução por Tempo é possível selecionar a data e hora de início 

da reprodução até a data e hora do término da reprodução, permitindo uma precisão maior 

referente a exatidão de uma possível ocorrência que se queira buscar nas gravações. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Clicando-se no botão Reprodução por Ocorrência é possível buscar gravações que 

tenham sido feitas apenas por Ativação de alarme ou por Detecção de movimento. Clique 

em Hora de início e atribua o período inicial da busca. Em seguida clique em Hora de 
término e atribua o período final da busca. Em tipo de Ocorrência, selecione entre Busca 

por Alarme ou busca por Detecção de Movimento. Em seguida clique no botão Busca. 
 

Selecione a data a qual 
deseja buscar uma 
gravação clicando no dia 

Especifique a data a qual 
deseja buscar uma gravação 
(ANO/MÊS/DIA) e a hora 
específica (HORA/MIN/SEG). 
EM seguida clique em 
Reproduzir 

Por Padrão a hora mostrada na caixa de seleção será a hora atual, 
portanto se clicar em reproduzir deixando a hora atual, a 
reprodução na data selecionada irá ser à partir da hora marcada 
na caixa de seleção. 
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 Clicando-se no botão Reprodução pela Barra de Tempo é possível buscar uma gravação 

através do tipo de gravação dentro de uma barra de tempo que se permite clicar livremente. 

A tela de reprodução irá abrir, e ao lado esquerdo selecione a data da busca desejada. Logo 

abaixo selecione o canal específico de câmera, ou os canais que deseja fazer a busca. 

Logo abaixo selecione o tipo de Gravação que deseja buscar (Modo Contínuo, Manual, 

Alarme, Movimento, Inteligente). Cada modo de gravação é representado por uma cor 

diferente. Quando o período selecionado possui gravação disponível uma barra com a cor 

do tipo de gravação disponível irá aparecer. Quando se possui mais de um tipo de gravação 

no mesmo período uma cor pode sobrepor a outra. Ao dar 2 cliques com o mouse sobre 

qualquer ponto da barra colorida apresentada, a Reprodução se inicia.  
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 Botões com Funções especiais: Na tela de reprodução alguns botões permitem 

funções especiais utilizáveis apenas durante a reprodução de gravação. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clicando-se no botão Face Payback é possível buscar rostos capturados pela função de 

captura de rostos do DVR. A tela de buscas de captura automátic de rostos irá abrir, com as 

opções de busca. 

Selecione a data 
a qual deseja 
buscar uma 
gravação 
clicando no dia 

Selecione os 
canais que 
deseja buscar 
uma gravação 

Selecione o tipo 
de gravação. 

Selecione modo de 1 ou 4 canais para reproduzir 1 canal ou 4 canais 
simultaneamente.  

 
Modo de seleção de Zoom durante a reprodução. 

Barra de tempo Canal de 
câmera 

 

Clicando neste ícone, a reprodução é mostrada em tela cheia e os ícones de Menu não 
são visualizados. Para sair do modo de tela cheia clique com o botão direito do mouse. 

 

 
Sair do Modo de Reprodução: Volta ao Menu anterior 

 
Voltar a Barra de tempo: Avança o período de reprodução da barra de tempo. 

 

Aumentar o zoom da Linha de tempo: Clicando nessa opção o período da barra de 
reprodução é reduzido para que seja possível obter mais detalhes ou especificar mais 
o tempo de seleção da reprodução. O período pode ser reduzido até a seleção de 
minutos. 

 

 

Reduzir o zoom da Linha de tempo: Caso tenha clicado no botão de aumentar o 
zoom da Linha de Tempo e queira analisar um período num contexto mais longo, 
clique nesta opção até que a barra possa ser visualizada até a seleção de horas. 

Redefinição da Linha do Tempo: Deixa a barra de tempo no formato padrão 
novamente. 
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 Clicando-se no botão Reprodução Inteligente é possível procurar gravações, separando 

gravações que foram realizadas no modo contínuo de gravações que foram realizadas no 

modo de identificação de rostos. Gravações com a barra de tempo na cor Azul são 

gravações que foram efetuadas no modo Contínuo, ou por agendamento e que não 

possuem registros de rosto. Gravações com a barra de tempo na cor Verde são registros  

onde foram realizadas captura de rostos do DVR. A reprodução Inteligente permite realizar 

buscas de gravações rapidamente identificando os instantes em que foram detectados 

rostos. Para mais informações sobre detecção de rosto procure o ítem 4.2.3 
Menu>Câmera>Inteligente>Guia Rosto. 

 

 

 

A tela de busca por rostos gravados permite 
selecionar por data e hora, o período em que foram 
registradas entradas de gravações de rosto. No 
calendário, os dias disponíveis que contenham 
registros de rostos gravados estarão na cor azul. 
Caso não haja nenhum dia específico na cor azul, é 
preciso verificar se o DVR está devidamente 
configurado para gravação automática de rostos. 
Após selecionar o período desejado, clique no 
botão Busca.  
 
As opções Exportar permitem copiar registros de 
rostos em imagem (Pic)ou gravações do instante da 
captura de rostos (Rec), para uma unidade externa 
(USB, HD externo, etc.) 
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 Clicando-se no botão Al Playback é possível procurar gravações que foram realizadas no 

modo PIR (Esta funcionalidade deve ser utilizada apenas quando se possuir uma câmera 

com tecnologia PIR embarcada, consulte o fabricante para mais informações). 

 

 

4.7.12 CÓPIA DE SEGURANÇA 

 

 

Esta opção permite copiar um trecho gravado no DVR e trasferir para um dispositivo de 

armazenamento portátil, como um Pen Drie ou um HD externo. É a ação recomendada em caso 

de eventos importantes de gravação que não podem ser perdidos, como roubos ou 

acontecimentos extremos. O acesso a essa opção também pode ser feito clicando-se com o 

A legenda mostra 
o tipo de registro 
disponível. 
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botão direito do Mouse na área de monitoramento de câmeras, e na janela que se abre clicar na 

opção Cópia de Segurança.  

 

 
 

Estas opções também são encontradas no Modo de Reprodução, através dos ícones de 

seleção de cópia de reprodução: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Janela que abriu, selecione o dispositivo de cópia, é necessário que já se tenha inserido 

um pen drive para cópia ou uma unidade de armazenamento, como HD externo, etc. Caso não 

esteja aparecendo informações do dispositivo inseriodo, clique no botão Verificar. Se a unidade 

não aparecer, retire e insira novamente o dispositivo da porta USB do DVR. Com o dispositivo 

sendo reconhecido, selecione o tipo de arquivo a ser copiado, sendo AVI (pode ser reproduzido 

em qualquer computador) ou PRV (formato que só permite reproduzir no arquivo de vídeo 

específico para este DVR, esta opção é aconselhada para cópias de vídeo para ações Judiciais). 

Em seguida selecione o canal ou canais de vídeo a qual deseja obter a cópia. O arquivo 

 

Iniciar clipe. Dê um duplo clique em um ponto de reprodução desejável na barra de 
tempo. O ponto clicado ficará piscando, indicando que este ponto foi marcado. Clique no 
botão Iniciar clipe.  

 

Finalizar clipe. Dê um duplo clique em um ponto de reprodução desejável na barra de 
tempo, à frente do ponto marcado como Iniciar Clipe. O ponto clicado ficará piscando, 
indicando que este ponto foi marcado. Clique no botão Finalizar clipe.  

 

Após marcar os pontos clicando em Finalizar Clipe os dois pontos marcados no trecho 
de gravação ficará piscando. Clique no botão Cópia de segurança. Uma janela com 
opções de cópia irá aparecer. É a mesma Janela de cópia de segurança do item 4.7.12  
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selecionado aparecerá listado abaixo, em seguida clique no botão Copiar e aguarde a cópia ser 

finalizada. Após finalizar a cópia retire o dispositivo de cópia. 

 

4.7.13 P2P 

 

Clicando-se nesse ícone abrirá uma janela mostrando o QR com o respectivo ID do DVR, e 

outro QR Code com a link de acesso para realizar o download do aplicativo para celular. Essa 

opção é demonstrada no ítem 3.3 deste manual. 

 

 
 

 

4.7.14 SISTEMA DE DESLIGAMENTO 
 

Clicando-se nesse ícone abrirá uma janela com opções para desligamento do DVR: 

Desligar, Reiniciar ou Sair. O acesso a essa opção também pode ser feito clicando-se com o 

botão direito do Mouse na área de monitoramento de câmeras, e na janela que se abre clicar na 

opção Sistema de Desligamento. Caso queira desligar o DVR aguarde até que o mesmo esteja 

seguro para desligamento. Jamais desligue o DVR diretamente desligando a alimentação do 

mesmo, isso pode danificar o HD ou ocasionar perdas nos arquivos de gravação de imagens. 

 

 
 

 

4.7.15 LISTA DE ROSTO 

 

Clicando-se nesse ícone a lista de rostos que são identificados, é mostrada ao lado direito 

da tela. A cada nova identificação um novo registro é criado e a imagem capturada aparece no 

topo de lista. Para que a Lista de rostos detectados não apareça mais, basta clicar novamente 

no botão Lista de Rosto. 
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4.8 BARRA DE OPÇÕES DO CANAL 
 
 

A barra de opções do canal é uma faixa de opções que aparece para cada um dos canais 

do DVR. Clicando-se com o mouse em um determinado canal, uma pequena barra na parte 

inferior do canal aparece com algumas opções de configurações específicas para cada canal.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: clicando neste botão, o Menu de configuração de vídeo aparece. Este mesmo 
Menu também pode ser acessado através do item 4.2.2 Menu>Câmera>Cor. 

 

Zoom: clicando neste botão, as opções de zoom do canal aparecem. Estas opções 
também podem ser acessadas através do item 4.7.5 Zoom. 

 

Reprodução Rápida: clicando neste botão o vídeo gravado do respectivo canal 
selecionado irá abrir, reproduzindo a gravação dos últimos 5 minutos, podendo ser 
localizado gravações dos 60 minutos anteriores. As gravações são buscadas apenas no 
canal selecionado.  

Controle PTZ: clicando neste botão, as opções de controle de câmera PTZ aparecem. 
Estas opções também podem ser acessadas através do Item 4.7.6 Controle PTZ.  

 

Controle Coaxial: Permite o acesso a câmera com controle coaxial que possa estar 
ligado ao respectivo canal. Opções também acessadas em ítem 4.7.7 Controle Coaxial.  

 

Informações: clicando neste botão serão exibidas informações do canal, como nome do 
canal, resolução da câmera, se está com sinal de vídeo conectado ou não, etc. 

 

Snapshot Manual: clicando neste botão o DVR faz um Snpashot do canal, ou seja, uma 
imagem é capturada. Opções também acessadas no ítem 4.7.10 Snapshot Manual. 

 

Modo de câmera: Permite selecionar o protocolo de vídeo da câmera. O Padrão é AHD. 
Caso utilize uma câmera de padrão diferente clique sobre esse botão. Caso não saiba o 
protocolo de vídeo de sua câmera, clique no botão até que apareça a opção Auto. 
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5. ACESSANDO VIA CELULAR 
 
 
Para acessar o DVR via celular primeiramente é preciso que o DVR esteja devidamente 

conectado à rede. Verifique o item 2 Conexões do DVR, e conecte o DVR de acordo com a 

imagem indicada. Se já estiver tudo conectado, entre em Menu > Sistema > Rede. Na Guia 

Configuração habilite a caixa de seleção “Habilitar DHCP” em seguida clique em Salvar e Sair. 
 

 
 

Na barra de atalhos, clique na opção P2P. Ela abrirá 2 QR Code, onde um irá mostrar o ID 

do DVR e o outro irá direcionar para baixar o aplicativo. Você pode também buscar na sua Loja 

de Apps, procurando pelo aplicativo PS6 Lite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abra o aplicativo P6S Lite em seu celular. Conecte seu celular no Wi-Fi local. Em seguida 

faça um cadastro no aplicativo (opcional) ou simplesmente clique na opção Local, logo abaixo 

da tela, depois clique no botão + no canto superior direito, em seguida clique em Adicionar 
dispositivo LAN, o DVR irá buscar o DVR em sua rede, quando o DVR é localizado o número 

de identificação aparece na tela. Lembre-se que o Celular deve estar conectado na Rede Wi-Fi. 

 

Leitor de QR Code

 

P6S Lite 

 



V3 
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Clique sobre o número que apareceu na tela, na próxima etapa, no campo ID do 
Dispositivo, digite um nome de identificação para o seu DVR, pode ser qualquer nome que 

desejar, por exemplo, DVR01, ou simplesmente deixe como está. No campo senha digite a 

senha criada no seu DVR. Não altere os outros campos. Clique no botão Salvar, no canto 

superior direito.  

 

                             


