Manual do Usuário
Kit NVR Wi-Fi

Você Instala e usa,
Simples assim!

ANATEL: "Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistemas devidamente autorizados".

Declaração
Obrigado por comprar o nosso produto! Este guia rápido do usuário irá falar sobre os principais
usos do produto. Mais informações podem ser encontradas em nosso site e no centro de ajuda.
Este guia do usuário pode conter conteúdo imprevisto devido à atualização de hardware e
software. Está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Atenção de segurança
1. Por favor, não coloque qualquer recipiente de fluido spbre o produto.
2. Use o produto em ambiente ventilado e evite o bloqueio das aberturas.
3. Use a fonte de alimentação incluída com o produto para evitar danos ao produto.
4. Por favor, use o produto sob sua temperatura e umidade de trabalho padrão (recomendado
neste manual ou no site do distribuidor)
5. Poeira na PCB pode causar curto circuito. Sugere-se que limpe a poeira na PCB para que o
produto funcione corretamente.
6. Selecione o regulamento e a política em seu país e área durante a instalação.

Embalagem
Depois de receber o produto, verifique todos os produtos e os acessórios da embalagem do
distribuidor. Inclui informações. Se algum deles for faltando ou danificado, entre em contato com
o distribuidor.
Lista da embalagem
S/N

Item

Quantidade

1

WIFI NVR

1pcs

2

Saco de parafusos (4 parafusos para HDD)

1pcs

3

Fonte DC 12V2A (para NVR)

1pcs

4

Manual do usuário

1pcs

5

Camera WIFI IP

4/8pcs

6

Fonte DC 12V1A (para câmeras)

4/8pcs

7

Saco de parafusos (para câmeras）

4/8pcs

8

Cabo de extensão da antena

1/2(4CH/8CH)pcs
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Antes da instalação
Este produto pode exigir o cabeamento, sugerimos testar todos os produtos e peças antes da
instalação e cabeamento.

NVR

1、Antena WIFI: Antenas duplas para alcance WIFI
2、Porta WAN: Conecte seu NVR à Internet
3、Porta VGA: Para visualização no monitor VGA
4、Porta HDMI: Para visualização em HDTV
5、Porta USB: Para mouse e backup
6、Entrada de alimentação

IPC

1. Antena WIFI: Conexão WiFi com NVR
2. Porta DC: Entrada 12V 1A;
3. Porta RJ45: para código correspondente e conexão com fio entre IPC e NVR. Nosso KIT NVR
WIFI já é compatível com o código antes de sair da fábrica. Se os usuários precisam voltar a
combinar o código ou usar a conexão com fio, consulte como adicionar a câmera IP como abaixo.
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Instrução de instalação do KIT WIFI NVR

Nota:
O NVR sem fio não pode ser conectado ao roteador WIFI sem fio no momento. Eles só
podem ser conectados por cabo de rede.

Configurar o sistema
Este sistema é autônomo com sistema operacional Linux incorporado no NVR. Assim como
um PC de mesa, precisa ligar um monitor ao NVR para entrar no Sistema Operacional. Qualquer
TV, monitor com entrada VGA ou HDMI deve funcionar para isso.
1 - Instale as antenas para câmeras e o NVR.
2- Conecte um monitor ao NVR através da sua porta HDMI ou VGA (cabo HDMI e VGA não
incluído).
3 - Conecte o NVR à energia (alimentação de 12V 2A).
4 - Conecte as alimentações nas câmeras (alimentação de 12V 1A).
5 - Em segundos, você deve ver as imagens das câmeras na tela.
6 - Conecte o mouse (incluído) a uma porta USB na parte traseira do NVR. Você poderá então
operar no sistema.
Usuário: admin, Senha: nenhum (significa deixar a senha vazia), apenas clique login.
Dicas：Para proteger sua privacidade, configure sua senha o mais rapidamente possível. Clique
direita do mouse→Config. Sistema→Admin. Sistema→Gerenc. Usuário, para configurar a senha.

Instalação do HD
o sistema não inclui o disco rígido dependendo do kit que você selecionou. O NVR funciona com
o disco rígido SATA de 3,5 " ou 2,5" HD SATA.
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Passos para instalar um disco rígido (se o seu sistema tiver uma HD pré-instalada, ignore esta
etapa).

1、Desconecte o NVR da alimentação, desparafuse e remova a tampa superior.

2、Conecte os cabos de energia e dados SATA do NVR às portas correspondentes do HD (como
mostrado).

3、Segurando o disco rígido e o DVR, suavelmente alinhe os orifícios no disco rígido com os
orifícios no NVR. Usando uma chave Phillips, aperte os parafusos fornecidos nos orifícios.
Montagem da tampa.

Passos para instalar um disco rígido (se o seu sistema tiver uma HD pré-instalada, ignore esta
etapa).
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Gravação de Vídeo
Gravar vídeo é muito fácil no sistema de câmera.
1、Gravação de tempo, definir períodos de tempo que você deseja que o NVR grave. Clique o
botão direito →Config. Sistema→Config. Gravação→Plano de Gravação; aqui você pode
configurar os períodos que você deseja que o NVR grave. Todo dia 0:00:00-23:59:59 significa
gravação 24×7. Sistema grava 24 × 7 por padrão quando detecta disco rígido.
2、Gravação Manual, atalho para gravar. Clique botão direito→Gravação Manual; você pode
ligar ou desligar a gravação de determinados canais. Ponto vermelho à direita acima do canto
significa que a gravação manual está LIGADO.
3、Gravação por movimento. Gravação por movimento significa que certos canais serão
gravados somente quando o movimento for detectado. Clique botão direito→Config. Sistema →
Config. Gravação→Plano de Gravação; ao desmarcar Tempo e selecionar Movimento, o canal
será gravado somente quando o movimento for detectado.

Reprodução de Video na NVR
No Sistema da NVR, clique direita do mouse→escolha Reprodução de Video→escolha Procura
Manual; você entrará no sistema de reprodução de vídeo. Especifique canais e tempo, você pode
pesquisar vídeos. Clique na reprodução para iniciar a reprodução de vídeos de gravação.

Backup de Vídeo
1、Porta USB 2: Conecte o pendrive na porta USB do NVR. Clique direita no Menu principal→
Backup de vídeo→escolha Backup de canal→escolha Modo de vídeo→Configura Tempo de
procura→Procura→escolha Arquivo de gravação na lista→Backup vídeo (suporta pendrive de
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32GB max. O arquivo de gravação é carregado uma hora por tempo).
2、Porta USB 1: Clique direita no menu principal→Backup vídeo →escolha Backup de canal→
escolha Modo de vídeo→Configura Tempo de procura→Procura→escolha Arquivo de gravação
na lista→Backup vídeo, Insira um pendrive dentro de 1 minuto, então o sistema irá copiar o
arquivo de gravação para o pendrive.

Visualizar no PC via IE (Internet Explorer)
1、Quando seu PC estiver na mesma LAN com o NVR (normalmente significa que eles estão
conectados ao mesmo roteador).
Passo 1. Encontre o endereço IP e o número de porta do seu NVR (O endereço IP pode ser
encontrado em Config. Sistema→Configura rede).

Passo 2. Digite o endereço IP do NVR no seu navegador IE no formato, por exemplo:
http://192.168.1.77 (se a porta WEB 80 padrão foi alterada, por exemplo, para 100, você
precisará alterar o novo número de porta quando entrar no endereço IP no navegador, por
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exemplo: http://192.168.1.77:100).

2、Quando seu PC está fora da rede da área local com o NVR (por exemplo: ver suas câmeras a
partir do seu PC no escritório).
Acesse com o dispositivo Cloud ID.
Passo 1. Abra o Internet Explorer (IE) e visite: http://www.e-seenet.com
Passo 2. Entre com o ID do dispositivo, nome de usuário e senha para o login.
(o ID do dispositivo pode ser encontrado no canto inferior direito do monitor, o estado deve ser
“ONLINE”, nome de usuário padrão é “admin”, e senha padrão “nenhuma”).

Visualizar no celular
1、Baixe o APP “IP PRO”
Você pode escanear o QR-Code abaixo para encontrar o aplicativo móvel gratuito ou pesquisar
“IP PRO”no APP store/Google play para encontrar. Baixe e instale. Em seguida, execute a APP e
registre uma conta.
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2、Adicione o NVR à sua lista de dispositivos de APP.
Execute o APP “IP PRO”, faça login com sua conta ou escolha Trial→Clique“+” para “Add device by
ID”（encontre a configuração de rede do NVR, ou canto inferior direito na tela), descrição (por
exemplo, câmera doméstica), nome de usuário (padrão é “admin”) e senha (padrão é
“nenhuma”)→ enviar para voltar à lista do seu dispositivo→clique no dispositivo para ver as
câmeras.
Dicas: Se você configurou uma senha em seu sistema NVR, atualize sua senha na APP para
visualizar.
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Reprodução no celular
No IP PRO APP，Ao visualizar o vídeo ao vivo do sistema, clique em Reproduzir, você entrará no
menu de reprodução remota. A APP reproduz automaticamente a câmera 1, você pode alternar
os canais.
Dicas: Os vídeos em reprodução são HD @ em tempo real, o que requer uma condição de
transmissão muito boa. Sugerimos reproduzir na LAN. A reprodução remota fora da LAN pode
não funcionar 100% devido à conexão e condição da rede.

MENU
Clique no botão direito para entrar no menu principal; Clique novamente no botão direito do
mouse, você pode sair do menu atual ou retornar.
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Divisçao de tela: Altera o status da exibição ao vivo. Você pode escolher visualizar várias câmeras
ou qualquer câmera.
Gerencia vídeo: Gerencia câmeras IP e canais NVR.
Configura Sistema: Todas as configurações do sistema.
Reprodução de Vídeo: Reprodução de vídeos gravados.
Backup Vídeo: Backup de vídeos gravados.
Ajuste de Cor: Ajusta a configuração da imagem de cada câmera.
Gravação Manual : Atalho para alterar as configurações de gravação.
Volume: Ajusta o volume do áudio das câmeras (funciona apenas para câmeras com áudio).
Assistente de Configuração: Guia passo a passo das configurações gerais da 1ª vez.
Rede Rápida: Atalho às configurações de rede.
Sair do Sistema: Sair, reiniciar, fechar a saída da tela e desligar o sistema.

Configura Sistema
Clique no botão direito→escolha Configura Sistema; você deve entrar no menu que permite que
você faça todas as configurações relacionadas a este sistema.
 Configura Geral.
Língua.
Tempo.
Resolução de vídeo.
Nomeiar cada câmera.
Sequência automático de 1 câmera para outra.
 Sistema admin.
Versão do sistema.
Manutenção do sistema, incluindo atualização do sistema.
Gerenciamento de usuário e senha.
Restaurar as configurações padrão.
Registro do sistema.
Informações do HD.
 Configura Gravação (permite que você configure)
Plano de gravação para cada detecção de vídeo de canal.
 Configura rede (permite que você configure)
Todas as configurações relacionadas à rede.
 Configura canal (permite que você configure)
Gerenciar canais e câmeras
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Adicionar Câmeras
Antes de sair da fábrica, o kit NVR já está configurado, a imagem será exibida quando o kit for
alimentado. De qualquer forma, existe uma limitação do alcance do sinal WIFI do NVR. Quando
as câmeras estão fora desse alcance, elas não podem ser conectadas ao NVR sem fio. Então, os
usuários podem usar o cabo de rede para conectar câmeras e NVR, como a imagem mostrada
abaixo:

Clique com o botão direito do mouse no menu principal e clique em Gerenciamento de vídeo e
entre na interface. Existem duas maneiras de adicionar IPC, “combinação de código” e “auto
adicionar”.
Escolha “auto adicionar”, as câmeras transmitirão a imagem de vídeo para NVR pelo cabo de
rede;
Se os usuários precisaremm voltar a combinar o código, as câmeras transmitirão a imagem de
vídeo para o NVR sem fio, e o endereço IP é 172.20.14.X.
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Estender o alcance WIFI
A conexão sem fio é fácil e conveniente, mas não é uma aplicação universal. Por causa do caráter
do WIFI, o sinal do WIFI diminuirá ao passar por alguns obstáculos. Alguns métodos podem ser
aplicados para ignorar obstáculos e ampliar o alcance WIFI.

1、Posicione a Antena corretamente
O alcance do WIFI é como uma maçã e a antena do NVR está no centro. O sinal WIFI é forte ao
redor do alcance do WIFI. A antena do NVR deve ser colocada diretamente, se não, o sinal WIFI
será fraco. De acordo com o caractere de transmissão do sinal da antena, a antena das câmeras
deve se sobrepor ou paralelamente ao alcance do NVR WIFI, conforme as imagens mostram
baixo:

2、Use o cabo de extensão da antena para prolongar a distância WIFI
Método de instalação do cabo de extensão da antena.
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Nota: Quando o sinal WIFI não é forte o suficiente contra paredes, os usuários podem tirar a
antena original e substituir o cabo de extensão da antena. Faça um furo na parede para permitir
que o cabo de extensão atinja onde o sinal WIFI é forte.
Configure a conexão em cascata em uma solução razoável, estenda a distância de transferência
do sinal wifi.
Nota:
1. A função repetidor não pode fortalecer o sinal WIFI para o kit NVR sem fio, mas pode
prolongar a distância por repetidores - câmeras WIFI.
2. Somente quando as câmeras repetidoras e as câmeras repetidas estiverem posicionadas
corretamente, a distância WIFI será estendida.
3. A função de repetição e o cabo de extensão da antena de 3 metros são dois métodos para
ampliar o alcance WIFI. Os usuários podem escolher um de acordo com a situação real.

Configuração do repetidor.
Passo 1: Clique com o botão direito na GUI do NVR, clique com o botão esquerdo“gerenciamento
de vídeos”→ depois clique esquerdo“repetidor”.
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Passo 2: Adicionar repetidor.
Como a figura mostrada abaixo, clique no ícone + além do canal 3, escolha outro canal.

Passo 3: Como a figura mostrada abaixo, significa que IPC1 está conectado ao NVR através de
IPC2 e IPC3. O IPC2 está conectado ao NVR através do IPC3. O IPC3 está conectado diretamente
ao NVR.

Passo 4: Clique em "Aplicar" e depois clique em "atualizar" para verificar se a configuração é
bem-sucedida.
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Excluir Repetição.
Mova o mouse para canais direcionados, clique com o botão esquerdo para excluir e clique em
"Aplicar" e "OK”.

Exemplo de Aplicação.

Como a figura mostrada acima, quando o IPCAM1 é colocado fora do alcance do NVR WIFI, e
existe IPCAM2 entre eles com sinal WIFI forte, os usuários podem colocar IPCAM1 perto do NVR
e alimentá-lo, configure IPCAM 1 repetido pelo IPCAM 2, e então instale o IPCAM1 no local
pressuposto.
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Manual Combinação de Código
Dicas: Leia as etapas a seguir antes de usar.
Adicionando câmeras por Combinação de Código.
1. Instrução de Combinação de Código.
Combinação de Códigos significa fazer o IPC conectar ao NVR automaticamente, transmissão de
vídeo, através do modo sem fio. Certifique-se de que há um canal sobressalente para adicionar a
câmera antes da combinação do código.
2. Método de Combinação de Código.
2.1. Retire o dispositivo da embalagem e ligue a alimentação, conecte o mouse, monitor. Camera
e NVR precisam ser ligados.
2.2. Retire o cabo de rede da caixa de acessórios, conecte a câmera e o NVR através deste cabo,
a luz do NVR na interface da porta wan está ligada, se a luz na porta wan estiver apagada, então
não pode corresponder ao código, verifique se a rede ou switch esta funcionando bem ou não.
(Se várias câmeras precisarem ser combinado o código, então poderá conectar as câmeras no
roteador ou no switch, depois conectar a porta LAN do roteador ou swith com o NVR).
2.3. Clique com o botão direito do mouse para ir ao menu principal, clique no gerenciamento de
vídeo (se solicitar a senha, a senha padrão é em branco). Clique em Combinação de código,
começa a Combinação de Código.
2.4. Combinação de Código com sucesso mostrará a conexão com sucesso e o vídeo será exibido,
em seguida, desconecte a fonte de alimentação da câmera e desconecte o NVR do cabo de rede.
Em seguida, coloque a câmera em um local a 10-20 metros de distância do NVR e em seguida,
ligue a câmera, a câmera não precisa de cabo de rede, aguarde de 1 a 2 minutos, a imagem de
vídeo aparece significando que o código de combinação está terminado.
2.5. Se mostrar falha, atualize. Se não houver atualização, significa que o cabo de rede não está
bem conectado, verifique a alimentação da câmera e a conexão do cabo e, em seguida, repita a
combinação de código novamente.
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Menu
combinação de
código

Figura 1
3. 2 Modos de conexões.
1. Modo de conexão sem fio.
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2. Modo de conexão mista, sem fio e com cabo.
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