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Manual de utilizador 

Sobre este Manual 

Este manual é aplicável ao DVR HAVR-xxx.  

O Manual inclui instruções para a utilização e gestão do produto. As imagens, tabelas, desenhos e outras informações aqui contidas 
se destinam somente a fins descritivos e explicativos. As informações contidas no Manual estão sujeitas a mudanças, sem aviso 
prévio, devido a atualizações de firmware ou por outros motivos. 

 

Aviso legal  

NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É 
FORNECIDO “TAL COMO ELE É”, COM TODAS AS FALHAS E ERROS, E A MAZI NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO 
PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR E A NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. EM NENHUM CASO, A MAZI, SEUS 
DIRETORES, EXECUTIVOS, EMPREGADOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, 
INCIDENTAIS OU INDIRETOS INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDAS DE LUCROS CORPORATIVOS, INTERRUPÇÃO DE 
NEGÓCIOS, PERDA DE DADOS OU DOCUMENTAÇÃO, RESULTANTES DO USO DESTE PRODUTO, MESMO QUE A MAZI TENHA SIDO 
ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.  

EM RELAÇÃO AO PRODUTO COM ACESSO À INTERNET, O USO DO PRODUTO SERÁ TOTALMENTE POR SUA CONTA E RISCO. A MAZI 
NÃO É RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO IRREGULAR, VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE 
ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPEÇÃO DE VÍRUS OU OUTROS RISCOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NA 
INTERNET; CONTUDO, A MAZI FORNECERÁ SUPORTE TÉCNICO EM TEMPO ÚTIL, SE NECESSÁRIO.  

A LEGISLAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA VARIA DE TERRITÓRIO PARA TERRITÓRIO. CONSULTE TODA A LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA SUA 
JURISDIÇÃO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO A FIM DE ASSEGURAR QUE A SUA UTILIZAÇÃO ESTÁ CONFORME A LEI APLICÁVEL. A 
MAZI NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS ILEGÍTIMOS.  

NA EVENTUALIDADE DE SURGIREM CONTRADIÇÕES ENTRE ESTE MANUAL E A LEI APLICÁVEL, PREVALECEM AS DISPOSIÇÕES DA 
ÚLTIMA.  
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Informações regulamentares 

Informações sobre as regras FCC  

Conformidade com as regras FCC:  

Este equipamento foi testado e comprovado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A, de acordo com 
a parte 15 das regras FCC. Estes limites são definidos para oferecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial quando o 
equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se 
não instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A 
operação deste equipamento residencial provavelmente causa interferência prejudicial, caso em que o utilizador será solicitado a 
corrigir a interferência às suas próprias despesas.  

 

Condições das regras FCC  

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação é submetida às duas condições que se seguem:  

1. Este dispositivo pode não causar interferência prejudicial.  

2. Este dispositivo suporta qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam provocar operações indesejadas.  

 

Declaração de conformidade com a UE 

Este produto e os acessórios fornecidos (quando aplicáveis) também são marcados com o símbolo “CE”, portanto, estão 
em conformidade com as normas europeias harmonizadas aplicáveis de acordo com a Diretiva EMC 2004/108/EC, a 

Diretiva RoHS 2011/65/EU.2012/19/EU (WEEE diretiva):  

Os produtos marcados com este símbolo não podem ser descartados como rejeitos municipais não classificados na 
União Europeia. Para a reciclagem adequada, retorne este produto ao seu fornecedor local ao comprar um novo 
equipamento equivalente, ou descarte -os em pontos de coleta designados. Para obter mais informações, aceda a: 

www.recyclethis.info 

2006/66/EC (diretiva para baterias): Este produto contém uma bateria que não pode ser descartada como um rejeito 
municipal não classificado na União Europeia. Refira-se à documentação do produto para informações específicas sobre 
baterias. A bateria é marcada com este símbolo, que poderá incluir letras para indicar cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou 
mercúrio (Hg). Para a reciclagem adequada, devolva a bateria ao fornecedor ou encaminhe-a a um ponto de coleta 

designado. Para obter mais informações, aceda a: www.recyclethis.info 

 

Conformidade com a norma ICES-003 da indústria canadense  

Este dispositivo cumpre com os requisitos da norma CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

http://www.recyclethis.info/
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Modelos a que se aplica 

Este manual é aplicável aos seguintes Modelos: 

• HAVR-04MT 

• HAVR-08MT 

• HAVR-16MT 

• HAVR-04LT 

• HAVR-08LT 

• HAVR-16LT 

• HAVR-04HT 

• HAVR-08HT 

• HAVR-16HT 

• HAVR-0472H1 

• HAVR-0872H1 

• HAVR-1672H1 

 

Convenções simbólicas  
Os símbolos encontrados neste documento são definidos a seguir: 

Símbolo Descrição 

 
Fornece informações adicionais para reforçar ou concluir pontos 
importantes do texto principal. 

 

Indica uma potencial situação perigosa que, caso não seja evitada, 
pode resultar na avaria do equipamento, perda de dados, 
degradação da performance ou resultados não esperados. 

 

Indica uma potencial situação perigosa com um alto nível de 
perigo que, caso não seja evitada, pode resultar em mortes os 
danos físicos sérios. 

 

Instruções de segurança 

• O instalador e/ou utilizador final é responsável pela configuração adequada de todas as senhas e outras configurações de 
segurança.  

• Ao usar este produto, é necessário seguir os regulamentos de segurança elétrica da nação e região. Para obter mais 
informações, consulte as especificações técnicas.  

• A voltagem de entrada deve corresponder à SELV (Voltagem de Segurança Extra baixa) e Fonte de Alimentação Limitada 
com CA de 100 a 240 V ou CC de 12 V, em conformidade com o padrão IEC60950-1. Para obter mais informações, consulte 
as especificações técnicas. 

• Não conecte vários dispositivos a um adaptador de energia, já que a sobrecarga do adaptador poderá provocar um 
sobreaquecimento ou incêndio.  

• Verifique se a ficha está encaixada corretamente na tomada de alimentação.  

• Caso ocorra fumaça, odor ou aumento de ruído do dispositivo, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o cabo de 
força, entrando em contato com o suporte técnico. 
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Dicas preventivas e advertências 

Antes de conectar e utilizar o seu dispositivo, siga as seguintes dicas:  

• O equipamento deve ser instalado em um ambiente bem ventilado e limpo.  

• Este equipamento foi projetado para uso somente em ambientes internos.  

• Mantenha todos os líquidos longe do dispositivo.  

• Verifique se as condições ambientais atendem às especificações de fábrica.  

• Verifique se o equipamento está adequadamente preso a um rack ou prateleira. Choques ou sacudidas fortes do 
equipamento poderão provocar danos aos componentes eletrônicos sensíveis na parte interna do equipamento.  

• Utilize o dispositivo em conjunto com uma UPS, se possível.  

• Desligue o aparelho antes de conectar e desconectar acessórios e periféricos.  

• Recomenda-se a utilização de um disco rígido fornecido de fábrica para este dispositivo.  

• O uso ou substituição inadequados da bateria poderão provocar explosão. Substitua a bateria somente por uma do mesmo 
tipo ou equivalente. Descarte as baterias usadas, seguindo as instruções fornecidas pelo fabricante da bateria.  

 

Recursos principais do produto  
Geral 

• Funciona com câmaras analógicas, HDTVI, AHD,IP; 

• Suporta ligação a câmaras com o protocolo MAZI-C utilizando cabo coaxial; 

• Suporta ligação a câmaras com o protocolo MAZI-C utilizando cabo coaxial; 

• Funciona com câmaras HDCVI (séries HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT);  

 

A ligação às câmaras IP não é suportada pelos gravadores da série HAVR-XXMT. 

• Todos os canais suportam fluxo duplo. O fluxo principal suporta resoluções de 720P até 1080P e o fluxo secundário suporta 
resoluções de até WD1;  

• O main stream da série HAVR-XXHT suporta até 3MP de resolução em todos os canais;  

• Configurações independentes para todos os canais, incluindo resolução, taxa de quadros, taxa de bits, qualidade da imagem, 
etc.  

• Codificação para fluxo de vídeo e fluxo de vídeo e áudio; sincronização de áudio e vídeo durante a codificação de fluxo 
composto;  

• Ativação/desativação one-key H.264+ para as séries HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT; 

• Suporta a configuração da sensibilidade da noite para o dia e vice-versa e a luminosidade dos IV para as câmaras que 
suportem estes parâmetros.  

• Tecnologia de marca d'água. 

 

Monitorização local 

• Saídas HDMI/VGA com resolução de até 4K (3840 × 2160) para HAVR-16MT, HAVR-16LT, HAVR-08HT e HAVR-16HT. 

• Suporta visualização de imagens ao vivo de 1/4/6/8/9/16/25/36 telas e a sequência de exibição é ajustável;   

• A tela de visualização de imagens ao vivo pode ser alternada em grupo; a troca manual e a visualização ao vivo de ciclo 
automático também são fornecidas; o intervalo do ciclo automático pode ser ajustado;  
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• Menu de ajuste rápido fornecido para a visualização de imagens ao vivo;  

• O canal selecionado para a visualização de imagens ao vivo pode ser protegido;  

• Deteção de movimento, deteção de adulteração de vídeo, sem alarme de vídeo, alarme de perda de vídeo e funções de 
alarme VCA;  

• Máscara de privacidade;  

• Suporta diversos protocolos PTZ: PTZ preset, patrulha e pattern;  

• Ao clicar com o rato, será exibida a função de aproximação/afastamento, e ao arrastar o rato, será exibida a função PTZ 
tracing (Rastreamento PTZ). 

 

Gestão do disco rígido 

• Cada disco tem a capacidade máxima de armazenamento de 6TB;  

• 8 discos em rede (discos NAS/IP SAN) podem ser conectados;  

• Suporta armazenamento na cloud; 

 

• O armazenamento na cloud é apenas aplicável aos gravadores HAVR-XXLT e HAVR-XXHT. 

• Suporta discos eSATA para gravação ou backup;  

• Suporta a função S.M.A.R.T. e deteção de setores em mau estado;  

• Suporta a função soneca do disco rígido;  

• Propriedades do disco rígido: redundância, Apenas Leitura, leitura e gravação (R/W);  

• Gestão de grupos de discos rígidos;  

• Gestão de cotas de discos rígidos; uma capacidade diferente pode ser atribuída aos diferentes canais. 

Gravação e reprodução  

• Configuração de programação de gravação em feriados;  

• Modos de gravação em ciclo e sem ciclo;  

• Parâmetros de codificação de vídeo normal e eventos;  

• Múltiplos tipos de gravação: manual, contínua, alarme, movimento, movimento|alarme, movimento e alarme e VCA;  

• 8 períodos de tempo de gravação com tipos de gravação separadas; 

• Suporta codificação canal-zero; 

• Main stream e sub stream configurável para gravação em simultâneo; 

• Pré-registo e pós-registo para gravação acionada por deteção de movimento, e tempo de pré-registo para gravação 
programada e manual;  

• Pesquisa de ficheiros de gravação por eventos (deteção de movimento/entrada de alarme);  

• Personalização de identificadores, busca e reprodução através dos identificadores;  

• Bloqueio e desbloqueio de ficheiros de gravação;  

• Gravação redundante local;  

• Para os DVR da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, quando a entrada HDTVI, AHD, ou HDCVI está conectada, a 
informação – incluindo a resolução e frame rate – aparecerá no canto inferior direito durante 5 segundos na visualização ao 
vivo. Quando a entrada CVBS está conectada a informação do tipo NTSC ou PAL aparecerá no canto inferior direito durante 
5 segundos na visualização ao vivo 

• Pesquisa e reprodução de ficheiros de gravação pelo número da câmara, tipo de gravação, hora inicial, hora final, etc.;  
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• Reprodução inteligente para avançar em informações menos efetivas;  

• Main stream e sub stream selecionável a partir da reprodução local/remota; 

• Zoom de aproximação para qualquer área durante a reprodução;  

• Reprodução reversa de múltiplos canais;  

• Suporta pausa, avanço rápido, avanço lento, avanço com salto e retrocesso com salto durante a reprodução; arraste o rato 
na barra de progresso para localizar;  

• Reprodução sincronizada de 4/8/16/24/32 canais. 

Backup 

• Exportação de dados através de um dispositivo USB, SATA ou eSATA;  

• Exportação de clipes de vídeo ao reproduzir;  

• Gestão e manutenção dos dispositivos de backup. 

Alarme e exceção  

• Tempo de armação ajustável da entrada e saída do alarme;  

• Alarme para perda de vídeo, deteção de movimento, adulteração de vídeo, sinal anormal, diferença na resolução de 
gravação/entrada de vídeo, login inválido, queda de rede, conflito de IP, exceção de gravação, erro do disco rígido, disco 
rígido cheio, etc.;  

• Monitoramento de tela cheia para acionadores de alarme, alarme de áudio, notificação ao centro de vigilância, envio de 
e-mails e saída de alarme;  

• Suporta a deteção de alarme VCA (deteção de linha cruzada e deteção de intrusão);  

  

A série não suporta o alarme VCA. 

• Suporta alarme ativado pelo POS;  

• Suporta alarme via cabo coaxial;  

• Recuperação automática quando o sistema estiver anormal. 

Outras funções locais  

• Diagnósticos manuais e automáticos da qualidade de vídeo;  

• Os utilizadores podem operar utilizando o rato e o controlo remoto;  

• Gestão de utilizadores em três níveis; o utilizador administrador pode criar várias contas operacionais e definir suas 
permissões operacionais, que incluem a permissão de acesso de qualquer canal;  

• Conclusão da operação, alarme, exceções, gravação e Pesquisa de registos;  

• Disparo e limpeza manual de alarmes;  

• Importação e exportação do arquivo de configuração dos dispositivos;  

• Obtenção das informações dos tipos de câmaras automaticamente. 

Funções de rede  

• 1 interface de rede Auto adaptável de 10M/100M/1000M ou 1 interface de rede autoadaptável de 10M/100Mbps;   

• IPv6 suportado;  

• Suporta os protocolos TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™ e HTTPS;  

• Acesso Extranet pelo HiDDNS;  

• Suporta o acesso pelo Cloud P2P;  
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• TCP, UDP e RTP para unicast;  

• Mapeamento automático/manual de portas via UPnPTM;  

• Busca remota, reprodução, download, bloqueio e desbloqueio dos ficheiros de gravação, e download de reinício de 
transferência interrompida de ficheiros;  

• Configuração remota dos parâmetros; importação/exportação remota de parâmetros do dispositivo;  

• Visualização remota do estado do dispositivo, registos do sistema e estado de alarme;  

• Operação por teclado remoto;  

• Bloqueio e desbloqueio remoto do painel de controlo e do rato;  

• Formatação remota do disco rígido e atualização do programa;  

• Reinicialização e desativação do sistema remoto;  

• Suporta atualização por meio do servidor remoto FTP;  

• Transmissões de canal transparente RS-232 e RS-485;  

• As informações de exceção e de alarme podem ser enviadas ao host remoto;  

• Início/paragem remota da gravação;  

• Início/paragem remota da saída de alarme;  

• Controlo remoto das funções PTZ;  

• Captura remota de JPEG;  

• Transmissão de voz e áudio bidirecional;  

• Servidor de Internet embutido. 

Escalabilidade de desenvolvimento  

• Sistema SDK para Windows e Linux;  

• Código original do software de aplicação para demonstração;  

• Assistência no desenvolvimento e treinamento para o sistema de aplicação. 
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Capítulo 1 | Introdução 

1.1 Painel frontal 
Painel frontal 1: 

 

Figura 1 – Painel frontal do HAVR-XXMT 

 

Por favor, consulte a Tabela 1.1 para a descrição do Painel frontal do HAVR-XXMT. 

Tabela 1 – Descrição do Painel frontal 

No. Ícone Descrição 

1 
 

A luz vermelha acenderá quando o DVR for ligado. 

2 
 

A luz vermelha acenderá quando os dados estiverem sendo lidos ou 
gravados no disco rígido. 

3 
 

A luz azul piscará quando a conexão de rede estiver a operar 
corretamente. 

Painel frontal 2: 

 

Figura 2 – Painel frontal do HAVR-XXLT 

 

Por favor, consulte a Tabela 1.2 para a descrição do Painel frontal do HAVR-XXLT. 

Tabela 2 -Descrição do Painel frontal  

No. Nome Descrição da função 

1 

ALIMENTAÇÃO A luz amarela acenderá quando o interruptor no painel traseiro estiver ligado. 

ESTADO 
A luz vermelha acenderá quando os dados estiverem sendo lidos ou gravados no 
disco rígido. 

Tx/Rx A luz amarela pisca quando a conexão de rede está a operar corretamente. 

2 Recetor IV Recetor de infravermelho remoto 

3 Interfaces USB 
Portas Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionais, como um rato USB e 
Disco Rígido USB (HDD). 
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Painel frontal 3: 

  

Figura 3 – Painel frontal do HAVR-XXHT 

 

Tabela 3 -Descrição do Painel frontal 

No. Nome Descrição da função 

1 

ALIMENTAÇÃO A luz amarela acenderá quando o dispositivo estiver em execução. 

ESTADO 
A luz vermelha pisca quando os dados estão sendo lidos ou gravados no 
disco rígido, e a luz amarela acenderá quando a função SHIFT (ALTERNAR) 
for executada. 

Tx/Rx A luz amarela pisca quando a conexão de rede está a operar corretamente. 

2 
Teclas 

Compostas 

SHIFT (ALTERNAR)  
Alterna entre a inserção de números ou letras e as funções das teclas 
compostas. 

1/MENU 
Insere o número “1”;  

Acede ao interface de menu principal. 

2/ABC/F1 

Insere o número “2”;  

Insere as letras “ABC”;  

O botão F1 tem como função selecionar todos os itens da lista; 

No modo Controlo PTZ, irá ligar/desligar a luz PTZ e aplicar o zoom de 
afastamento. 

Alterna entre a saída de vídeo local ou principal no modo de visualização 
de imagens ao vivo ou no modo Reprodução. 

3/DEF/F2 

Insere o número “3”;  

Insere as letras “DEF”;  

O botão F2 é utilizado para trocar as páginas da guia; 

No modo de controlo de PTZ, aplica o zoom de aproximação à imagem. 

4/GHI/ESC 

Insere o número “4”; 

Insere as letras “GHI”;  

Fecha e retorna ao menu anterior. 

5/JKL/EDITAR 

Insere o número “5”; 

Insere as letras “JKL”; 

Exclui os caracteres antes do cursor; 

Marca a caixa de confirmação e ATIVA/DESATIVA o seletor; 

Inicia/para a seleção de registos na reprodução. 

6/MNO/REPRODUZIR 

Insere o número “6”; 

Insere as letras “MNO”;  

No modo Reprodução, é utilizada para aceder ao interface de reprodução. 

7/PQRS/REC Insere o número “7”;  
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No. Nome Descrição da função 

(GRAVAR) Insere as letras “PQRS”;  

Acede ao interface de gravação manual; 

Habilita/desabilita manualmente a gravação. 

8/TUV/PTZ 

Insere o número “8”; 

Insere as letras “TUV”; 

Acede ao interface de controlo de PTZ. 

9/WXYZ/PREV 

(ANTERIOR) 

Insere o número “9”; 

Insere as letras “WXYZ”; 

Exibição de múltiplos canais na visualização de imagens ao vivo. 

0/A 

Insere o número “0”; 

Alterna o método de entrada no campo de edição de texto (inserção de 
caracteres alfabéticos maiúsculos e minúsculos, símbolos e números). 

3 

DIREÇÃO 

Este botão é utilizado para navegar entre os diferentes campos e itens nos 
menus. 

No modo Reprodução, os botões Up (para cima) e Down (para baixo) são 
utilizados para aumentar ou reduzir a velocidade do vídeo gravado.  

Os botões Left (para a esquerda) e Right (para a direita) selecionam os 
ficheiros próximo e anterior gravados. 

No modo Live View (Visualização de imagens ao vivo), este botão é 
utilizado para circular pelos diferentes canais. 

No modo Controlo PTZ, controla o movimento da câmara PTZ. 

ENTER 

(CONFIRMAR) 

Este botão confirma a seleção em qualquer um dos modos do menu. 

Marca os campos da caixa de confirmação. 

No modo Reprodução, este botão é utilizado para reproduzir ou pausar o 
vídeo. 

No modo Reprodução de quadro único, sua função é avançar o vídeo 
quadro a quadro. 

No modo Auto-switch (Comutação automática), ele é utilizado para 
parar/iniciar a comutação automática. 

4 USB Interface Recetor de infravermelho remoto 

5 Recetor IV 
Portas Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionais, como um 
rato USB e Disco Rígido USB (HDD). 
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1.1 Operações do controlo remoto de infravermelhos 

O DVR também pode ser controlado através do controlo remoto de infravermelho fornecido, ilustrado na Erro! A origem da 
referência não foi encontrada.. 

 

Antes de iniciar a operação, instale 2 pilhas recarregáveis AAA.  

 

Figura 4 – Controlo remoto 

 

Os botões do controlo remoto são muito parecidos com os do painel frontal. Consulte a 0, eles incluem: 

Tabela 4 -Descrição dos botões do Controlo remoto IV 

No. Nome Descrição 

1 ALIMENTAÇÃO 

Ativa/desativa o dispositivo.  

Pressionar e manter o botão pressionado por 5 segundos irá ativar/desativar o 
dispositivo. 

2 Botão MENU 

Pressione o botão para retornar ao menu principal (após efetuar o login com sucesso). 

Pressionar e manter o botão pressionado por 5 s. irá desativar o bip audível das teclas. 

No modo Controlo PTZ, o botão MENU iniciará a limpeza (se aplicável). 

No modo Reprodução, este botão é utilizado para exibir/ocultar a interface de controlo. 

3 Botão REC (Gravação) 

Abre o menu de configurações de Gravação manual. 

Nos ajustes Controlo PTZ, pressione o botão e acione o preset, pressionando o botão 
numérico. 

Este botão também é utilizado para ativar/desativar o áudio no modo Reprodução. 
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No. Nome Descrição 

4 

Botão DIREÇÃO 

Este botão é utilizado para navegar entre os diferentes campos e itens nos menus. 

No modo Reprodução, os botões Up (para cima) e Down (para baixo) são utilizados para 
acelerar ou desacelerar o vídeo gravado. Os botões Left (para a esquerda) e Right (para a 
direita) selecionam os ficheiros próximo e anterior gravados. 

No modo Live View (Visualização de imagens ao vivo), esses botões podem ser utilizados 
para circular pelos diferentes canais. 

No modo Controlo PTZ, este botão pode ser utilizado para controlar o movimento da 
câmara PTZ. 

Botão ENTER 

Este botão confirma a seleção em qualquer um dos modos do menu. 

Ele também pode ser usado para marcar os campos da caixa de seleção.  

No modo Reprodução, este botão é utilizado para reproduzir ou pausar o vídeo. 

No modo Reprodução de quadro único, este botão é utilizado para avançar o vídeo 
quadro a quadro. 

5 Botão PTZ No modo Auto-switch, esse botão é utilizado para iniciar/parar a troca automática. 

6 DEV Ativa/desativa o controlo remoto. 

7 Botões alfanuméricos 

Alterna para o canal correspondente no modo Visualização de imagens ao vivo ou no 
modo Controlo de PTZ. 

Insere números e caracteres no modo Edição. 

Alterna entre os diferentes canais no modo Reprodução. 

8 Botão ESC 

Retorna ao menu anterior. 

No modo de Visualização de imagens ao vivo, este botão é utilizado para armar/desarmar 
o dispositivo. 

9 Botão PLAY 
Este botão é utilizado para aceder ao modo Reprodução diária. 

Ele também realiza a scan automática no menu Controlo PTZ. 

10 Botão PREV (anterior) 

Alterna entre o modo de tela única e de múltiplas telas. 

No modo Controlo PTZ, este botão é utilizado para ajustar o foco em conjunto com o 
botão A/FOCUS+. 

 

Resolução de problemas do controlo remoto: 

 

Verifique se as pilhas foram inseridas corretamente no controlo remoto. Aponte o controlo remoto diretamente para o Recetor de 
infravermelho do painel frontal.  

Se não houver nenhuma resposta após pressionar qualquer botão no controlo remoto, siga o procedimento abaixo para solucionar 
este problema.  

Passos: 

1. Aceda a Menu > Configurações > Geral > Mais configurações utilizando o painel de controlo frontal ou o rato.  

2. Marque e lembre-se do N° do DVR. O N° do DVR padrão é 255. Este número é válido para todos os controlos remotos de 
infravermelhos.  

3. Pressione o botão DEV no controlo remoto.  

4. No passo 2, insira o N° do DVR.  

5. Pressione ENTER no controlo remoto.  

Quando o Indicador de estado no painel frontal fica azul, significa que o controlo remoto está operando adequadamente. Se o 
Indicador de estado não ficar azul e o controlo remoto ainda não tiver resposta, siga as seguintes dicas:  
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1. As pilhas devem ser inseridas corretamente e suas polaridades não podem estar invertidas.  

2. As pilhas devem estar boas e carregadas.  

3. O Recetor de infravermelho deve estar em boas condições.  

Se o controlo remoto ainda não funcionar adequadamente, troque-o e tente novamente, ou entre em contato com o fornecedor do 
dispositivo.  

 

1.2 Operação do rato USB  

Um rato USB comum de 3 botões (esquerdo/direito/controlo circular) pode ser utilizado com este DVR. Para usar um rato USB:  

Passos: 

1.  Conecte o rato USB no painel frontal do DVR.  

2. O rato deverá ser detetado automaticamente. Caso ele não seja detetado, é provável que os dois dispositivos não sejam 
compatíveis. Nestes casos, consulte as recomendações da lista de dispositivos fornecida pelo vendedor.  

 

A operação do rato:  

Tabela 5 – Descrição do controlo do rato 

Nome Ação Descrição 

Clique com o 
botão 
esquerdo  

Apenas um clique 
Visualização de imagens ao vivo: Seleciona o canal e exibe o menu de ajuste rápido.  

Menu: Seleciona e confirma. 

Duplo clique Visualização de imagens ao vivo: Alterna entre uma única tela e múltiplas telas. 

Clicar e arrastar 

Controlo PTZ: Controlo circular.  

Máscara de privacidade e deteção de movimento: Seleciona a área desejada.  

Zoom digital de aproximação: Arrasta e seleciona a área desejada.  

Visualização de imagens ao vivo: Arrasta a barra de canal/hora. 

Clique com o 
botão direito 

Apenas um clique 
Visualização de imagens ao vivo: Exibe o menu.  

Menu: Fecha o menu atual e abre o menu avançado. 

Botão scroll 

Scrolling up 
Visualização de imagens ao vivo: Tela anterior.  

Menu: Item anterior. 

Scrolling down 
Visualização de imagens ao vivo: Próxima tela.  

Menu: Próximo item. 

 

1.3 Descrição do método de inserção  

 

Figura 5 – Teclado virtual 
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Descrição das teclas no teclado virtual: 

Tabela 6 – Descrição dos ícones no teclado virtual 

Ícone Descrição Ícone Descrição 

…  Número …  Letras 

 

Letras maiúsculas/minúsculas 
 

Backspace 

  Troca o teclado 
 

Espaço 

 

Posicionamento do cursor 
 

Enter 

 

Símbolos 
 

Reservado 

 

1.4 Painel traseiro  

 

O painel traseiro varia de acordo com os diferentes Modelos. Consulte o produto atual. As figuras a seguir são fornecidas apenas para 
referência.  

Painel traseiro 1:   

 

Figura 6 – Painel traseiro do HAVR-XXMT 

 

Tabela 7 -Descrição do Painel traseiro 

No. Item Descrição 

1 VIDEO IN (ENTRADA DE VÍDEO) Interface BNC para a entrada de vídeo TVI e analógica 

2 HDMI Conector de saída de vídeo HDMI. 

3 VGA 
Conector DB15 para a saída VGA. Exibe a saída de vídeo 
local e o menu. 

4 AUDIO OUT (SAÍDA DE ÁUDIO) Conector RCA. 

5 AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO) Conector RCA. 

6 Interface de rede Conector para rede 

7 Porta USB Porta USB (Universal Serial Bus) para dispositivos adicionais. 

8 GND Terra 

9 Fonte de alimentação Fonte de alimentação 12 VDC.  
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Painel traseiro 2: 

 

 

Figura 7 – Painel traseiro do HAVR-XXLT 

 

Painel traseiro 3: 

 

Figura 8 – Painel traseiro do HAVR-16LT 

 

Tabela 8 – Descrição do Painel traseiro 

No. Item Descrição 

1 VIDEO IN (ENTRADA DE VÍDEO) Interface BNC para a entrada de vídeo TVI e analógica.  

2 AUDIO OUT (SAÍDA DE ÁUDIO) Conector RCA 

3 AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO) Conector RCA 

4 VGA 
Conector DB15 para a saída VGA. Exibe a saída de vídeo 
local e o menu. 

5 HDMI Conector de saída de vídeo HDMI. 

6 Porta USB Porta USB (Universal Serial Bus) para dispositivos adicionais.  

7 Interface de refe Conector para rede  

8 Interface RS-485 Conector para dispositivos RS-485. 

9 Fonte de alimentação Fonte de alimentação 12VDC. 

10 Interruptor de alimentação Este interruptor serve para ativar/desativar o dispositivo.  

11 GND Terra 

12 VIDEO OUT  Conector BNC para a saída de vídeo. 

13 ALARME  Conectores para entradas e saídas de alarme. 
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Painel traseiro 4: 

 

Figura 9 – Painel traseiro do HAVR-XXHT 

 

  

O Painel traseiro do HAVR-08HT fornece 8 interfaces de entrada de vídeo. O Painel traseiro do HAVR-16HT fornece 16 interfaces de 
entrada de vídeo. 

Tabela 9 -Descrição do Painel traseiro 

No. Item Descrição 

1 VIDEO IN BNC interface for HDTVI and Entrada de vídeo analógica. 

2 AUDIO IN Conector RCA 

3 AUDIO OUT Conector RCA. 

4 VGA 
Conector DB15 para a saída VGA. Exibe a saída de vídeo local e o 
menu. 

5 HDMI Conector de saída de vídeo HDMI. 

6 USB Port Porta USB (Universal Serial Bus) para dispositivos adicionais.  

7 Interface de rede Conector para rede  

8 Interface RS-485 Conector para dispositivos RS-485. 

9 Fonte de alimentação 12VDC Fonte de alimentação. 

10 
Interruptor de 
alimentação 

Este interruptor serve para ativar/desativar o dispositivo.  

11 GND Terra 

12 VIDEO OUT Conector BNC para a saída de vídeo.  

13 Alarm In/Out Connector for alarm input and output. 
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Capítulo 2 | Iniciando  

2.1 Ativação e desativação do DVR 
Finalidade: 

Os procedimentos de ativação e desativação são fundamentais para ampliar a vida útil do DVR.  

Antes de iniciar: 

Verifique se a tensão da fonte de alimentação extra é a mesma indicada pelos requisitos do DVR’, e se a conexão terra está a operar 
adequadamente.  

Ativação do DVR 

Passos: 

1. Verifique se a fonte de alimentação está conectada a uma tomada elétrica. É ALTAMENTE recomendável que uma Fonte de 
Alimentação Ininterrupta (Uninterruptible Power Supply) seja utilizada em conjunto com o dispositivo.  

2. Ative o interruptor de energia no painel traseiro e o LED indicador POWER (LIGAR) acenderá, indicando que a unidade está 
ativada.  

3. Após a ativação, o LED indicador POWER (LIGAR) permanecerá aceso.  

Desativação do DVR  

Passos: 

Desativação padrão 

1. Aceda a Menu Shutdown (Desativação).  
Menu > Shutdown (Desativação)  

 

Figura 10 – Menu Shutdown (Desativação) 

 

2. Selecione a opção Shutdown (Desativação). 

3. Clique em Sim.  

4. Desligue o interruptor de energia no painel traseiro quando a mensagem aparecer. 

 

Figura 11 – Dicas de desativação 

 

Reinicialização do DVR  

Passos: 

1. Aceda a Menu Shutdown (Desativação) clicando em Menu > Shutdown (Desativação).  

2. Selecione a opção Logout para sair ou selecione a opção Reboot (Reinicialização) para reinicializar o DVR. 
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2.2 Ativação do dispositivo 
Finalidade: 

Ao aceder pela primeira vez, será necessário ativar o dispositivo e definir uma password de administrador. Nenhuma operação é 
permitida antes da ativação. Também é possível ativar o dispositivo via navegador de Internet, SADP ou software do cliente.  

Passos: 

1. Insira a mesma password no campo de texto Criar nova password e Confirmar nova password. 

 

Figura 12 – Configurações da password do administrador

 

 

RECOMENDADA PASSWORD FORTE –Recomendamos criar uma password forte de sua preferência (que 
contenha no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres 
especiais), para aumentar a segurança do seu produto. Sugerimos que a sua password seja redefinida 
regularmente, principalmente no sistema de segurança elevada; redefinir a password mensalmente ou 
semanalmente irá proteger melhor o seu produto. 

2. Clique em OK para guardar a password e ativar o dispositivo. 

 

• Para os gravadores da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT, é suportada a visualização da password. Clique no ícone  e 
poderá ver a password. Ao libertar o rato o conteúdo fica invisível. 

• Quanto ao dispositivo da versão antiga, será necessário atualizá-lo para a versão nova, e a seguinte caixa de diálogo será 
exibida assim que o dispositivo for inicializado. Clique em Sim e siga as instruções para definir uma password forte.  

 

Figura 13 – Aviso 
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2.3 Usando o padrão de bloqueio para autenticação 

 

Este capítulo é apenas aplicável aos gravadores da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT . 

Finalidade: 

O admin, pode configurar um padrão de bloqueio para a sua autenticação.  

 

2.3.1 Configuração do padrão de bloqueio 
Depois da ativação do dispositivo, pode entrar no seguinte interface para configurar o padrão de desbloqueio do dispositivo. 

 

Figura 14 – Definir padrão de desbloqueio 

 

Passos: 

1. Use o rato para desenhar um padrão entre os 9 pontos na tela. Solte o rato quando o padrão é feito.  

 

Figura 15 – Desenhar o padrão de desbloqueio 

 

 

• Ligue pelo menos 4 pontos para desenhar o padrão. 

• Cada ponto pode ser conectado uma única vez. 

2. Desenhe o mesmo padrão novamente para confirmar. Quando os dois padrões combinam, o padrão é configurado com 
sucesso. 
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Figure 1. 1 Desenhar o padrão de desbloqueio 

 

 

Se os dois padrões forem diferentes, deve definir o padrão novamente. 

 

Figure 1. 2 Redesenhar o padrão de desbloqueio 

 

2.3.2 Autenticação através do padrão de bloqueio 

 

• Somente o utilizador administrador tem a permissão para desbloquear o dispositivo. 
Por favor configure o padrão antes de desbloquear. Por favor, consulte o Capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada. 
Erro! A origem da referência não foi encontrada.Passos: 

1. Clique com o botão direito do rato na tela e selecione o menu para entrar na interface. 

 

Figura 16 – Desenhar o padrão de desbloqueio 

 

2. Desenhe o padrão pré-definido para desbloquear a entrar na operação do menu. 
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• Ao clicar com o botão direito do rato faz o login usando o modo normal. 

• Se esqueceu o seu padrão, pode selecionar o Esquecer o meu padrão ou Alternar utilizador para entrar na caixa de diálogo 
de login normal Esqueça. 

• Quando o padrão desenhado é diferente do padrão configurado, deve tentar novamente. 

• Se desenhar o padrão errado 7 vezes, a conta será bloqueada por 1 minuto e a caixa de diálogo login normal irá aparecer. 

 

Figura 17 – Caixa de diálogo de login normal 

 

 

Figura 18 – Conta bloqueada 

 

 

2.4 Configuração básica no assistente para inicialização  

2.4.1 Configuração do canal de entrada de sinal  
Finalidade: 

Após efetuar o login, o sistema de dispositivo abrirá o Assistente para configurar a entrada de sinal.  

Clique em Menu > Câmara > Estado da entrada de sinal para configurar a entrada de sinal. 

Passos: 

1. Marque a caixa de confirmação para selecionar os diferentes tipos de entrada de sinal: HDTVI/CVBS, AHD e IP.  

2. Clique em Aplicar para guardar as configurações.  
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Modelo Tipo de sinal Resolução suportada 

HAVR-XXMT 

HDTVI 720p/25Hz, 720p/30Hz 

AHD 720p/25Hz, 720p/30Hz 

HDCVI 720p/25Hz, 720p/30Hz 

CVBS NTSC, PAL 

HAVR-XXHT 

HDTVI 
1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 
720P/50Hz, 720p/60Hz 

AHD 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

HDCVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

CVBS NTSC, PAL 

 

2.4.2 Usar o Assistente para a configuração básica 
Finalidade: 

Por defeito, o Assistente de configuração inicia assim que o equipamento é carregado. Pode segui-lo para completar a informação 
básica. 

Selecionar o idioma: 

Passos: 

1. Selecione o idioma a partir da lista. 

2. Clique no botão Aplicar. 

 

Figura 19 – Configuração do idioma 

 

Operar o Assistente de configuração: 

Passos: 

1. O Assistente de inicialização serve para instruí-lo em algumas configurações importantes do dispositivo. Se não deseja 
utilizá-lo neste momento, clique em Sair. Ele também poderá ser utilizado da próxima vez ao deixar a caixa de seleção “Iniciar 
o assistente quando o dispositivo iniciar?” marcada.  

 

Figura 20 – Interface Start Wizard 

 

2. Clique no botão Próximo para entra no interface Alterar a Password. Introduza a Admin Password ou altere a password. 
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Figura 21 – Alterar a password 

 

 

Para os gravadores da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT, é suportada a visualização da password. Clique no ícone  e poderá ver a 
password. Ao libertar o rato o conteúdo fica invisível. 

3. Clique em Próximo para abrir a janela de Ajustes de data e hora.  

 

Figura 22 – Ajustes de data e hora 

 

4. Após definir a hora, clique no botão Próximo, que irá guiá-lo novamente para a janela Assistente de Instalação de rede geral, 
como mostrado na seguinte imagem: 

 

Figura 23 – Configurações gerais de rede 

 

 

1 interface de rede Auto adaptável de 10M/100M/1000M ou 1 interface de rede Auto adaptável de 10M/100Mbps  
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5. Após configurar os parâmetros básicos de rede, clique no botão Próximo e aceda a interface Cloud P2P. Configure o serviço 
Cloud P2P de acordo com sua necessidade.  

 

Figura 24 – Cloud P2P Interface 

 

6. Clique no botão Próximo para abrir a interface Parâmetros de rede avançados. As portas PPPoE e DDNS podem ser ativadas e 
as outras portas podem ser definidas conforme a sua necessidade.  

 

Figura 25 – Parâmetros de rede avançados 

 

7. Clique em Próximo na janela Gestão do disco rígido, exibida na figura abaixo.  

 

Figura 26 – Gestão do disco rígido 

 

8. Para inicializar o disco, clique no botão Iniciar. A inicialização irá remover todos os dados guardados no disco. 
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9. Clique em Próximo para abrir a janela da Gestão da câmara IP. 

10. Adicionar câmaras IP. 

1) Clique em Pesquisar para buscar a câmara IP on-line e o estado Segurança informará se ela está ativa. Antes de adicionar a 
câmara, verifique se a câmara IP a ser adicionada está ativa. Se a câmara estiver no estado inativo, clique no ícone inativo 
da câmara para definir a senha e ativá-la. Selecione também múltiplas câmaras da lista e clique em Ativar com um toque 
para ativar as câmaras selecionadas.  

2) Clique em Adicionar para adicionar a câmara.  

 

Figura 27 – Gestão da câmara IP 

 
11. Após guardar as configurações da câmara IP, clique em Próximo para visualizar a janela Ajustes de gravação.   

12. Clique no ícone , para ativar a gravação contínua ou a deteção de movimento em todos os canais do dispositivo.  

 

Figura 28 – Ajustes de gravação 

 

13. Clique em OK para guardar as configurações. 

 

2.5 Login e Logout 

2.5.1 Login do utilizador  
Finalidade: 

Se o dispositivo for desativado, será necessário efetuar o login do dispositivo antes de operar o menu e outras funções.  

Passos: 

1. Selecione o Nome do utilizador na lista suspensa.  
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Figura 29 – Login Interface 

 

2. Insira a Password. 

3. Clique OK para efetuar o login. 

 

• Para os gravadores da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT, é suportada a visualização da password. Clique no ícone  e 
poderá ver a password. Ao libertar o rato o conteúdo fica invisível. 

• Ao efetuar o login, se a senha for digitada incorretamente por 7 vezes consecutivas, a conta do utilizador será bloqueada 
por 60 segundos.  

 

Figura 30 – Proteção da conta do utilizador  

 

2.5.2 Logout do utilizador  
Finalidade: 

Após o logout, o monitor retornará para o modo de visualização de imagens ao vivo e, caso deseje realizar uma nova operação, será 
necessário inserir o nome e a senha do utilizador novamente para efetuar o login.  

Passos: 

1. Aceda ao menu Shutdown. 

Menu > Shutdown 

 

Figura 31 – Logout 

 

2. Clique Logout. 

 

Após o logout, o monitor retornará para o modo de visualização de imagens ao vivo e, caso deseje realizar uma nova operação, será 
necessário inserir o nome e a senha do utilizador novamente para efetuar o login. 
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2.6 Adição e conexão de câmaras IP  

2.6.1 Ativação da câmara IP  

  

Esta seção não é permitida para o DVR da série HAVR-XXMT. 

Finalidade: 

Antes de adicionar a câmara, verifique se a câmara IP a ser adicionada está ativa.  

Passos: 

1. Selecione a opção Adicionar câmara IP clicando com o botão direito do rato no modo de visualização de imagens ao vivo ou 
clicando em Menu > Câmara > Câmara para abrir a interface de gestão de câmara IP. 

Quando a câmara IP on-line for detetada na mesma rede, o estado Segurança irá informar se ela está ativa.  

 

Figura 32 – Interface de gestão de câmara IP 

 

2. Clique no ícone inativo da câmara para aceder a seguinte interface e ativá-la. Selecione também múltiplas câmaras da lista e 
clique em Ativar com um toque para ativar as câmaras selecionadas.  

 

Figura 33 – Ativar a câmara  

 

3. Defina a password da câmara para ativá-la.   

Use password do administrador: Ao marcar a caixa de seleção, a(s) câmara(s) serão definidas com a mesma password do 
administrador do NVR em funcionamento.  

Criar nova password: Caso a password do administrador não seja utilizada, é necessário criar uma nova password para a 
câmara e confirmá-la. 

 

Figura 34 – Definir nova password 
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RECOMENDADA PASSWORD FORTE – Recomendamos criar uma password forte de sua preferência (que contenha no 
mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais), para aumentar a 
segurança do seu produto. Sugerimos que a sua password seja redefinida regularmente, principalmente no sistema de 
segurança elevada; redefinir a password mensalmente ou semanalmente irá proteger melhor o seu produto. 

 

4. Clique OK para concluir a ativação da câmara IP. O estado da câmara será exibido como Activa.  

 

2.6.2 Adição de câmaras IP on-line  
Finalidade: 

Antes de capturar uma visualização de imagens ao vivo ou gravação do vídeo, é necessário adicionar as câmaras de rede à lista de 
conexões do dispositivo.  

Antes de iniciar: 

Verifique se a conexão de rede é válida e correta. Para verificação e configuração detalhadas da rede, consulte o Capítulo 11 | 
Definições de rede 

OPÇÃO 1: 

Passos: 

1. Selecione a opção Adicionar câmara IP clicando com o botão direito do rato no modo de visualização de imagens ao vivo ou 
clicando em Menu > Câmara para abrir a interface de gestão da câmara IP. 

 

Figura 35 – Interface de câmara IP  

 

2. As câmaras on-line com o mesmo tipo de rede serão detetadas e exibidas na lista de câmaras.  

3. Selecione a câmara IP na lista de seleção e clique no botão  para adicionar a câmara (utilizando a mesma password do 
administrador do DVR). Ou clique no botão Adicionar com um toque para adicionar todas as câmaras (que possuam a mesma 
password de administrador) da lista.  

  

Verifique se a câmara a ser adicionada já foi ativada, definindo a password do administrador da câmara, que deverá ser a mesma 
do DVR.  

4. (Apenas para codificadores com múltiplos canais) marque a caixa de seleção da porta de canais na janela pop-up, conforme 
mostrado na seguinte figura, e clique em OK para adicionar múltiplos canais.  
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Figura 36 – Seleção de múltiplos canais 

 

 OPÇÃO 2: 

Passos: 

1. Na interface Gestão de câmara IP, selecione a opção Adição personalizada para visualizar a interface de Adição de câmaras IP 
(personalizada). 

 

Figura 37 – Interface personalizada de adição de câmara IP 

 

2. É possível editar o endereço IP, protocolo, porta de gestão e outras informações da câmara IP a ser adicionada. 

  

Se a câmara IP a ser adicionada não tiver sido ativada, ative-a na lista de câmaras IP na Interface de câmara IP .  

3. Clique em Adicionar para adicionar a câmara. 

Para as câmaras IP que foram adicionadas com sucesso, o estado Segurança exibirá o nível de password da câmara: password forte, 
password fraca e password de risco.   

 

Figura 38 – Câmaras IP adicionadas com sucesso  
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Por favor, consulte Especificações para o número de câmaras IP que podem ser adicionadas a cada Modelo. 

Tabela 10 – Descrição dos ícones 

Ícone Explicação Ícone Explicação 

 
Edita os parâmetros básicos da 
câmara  Adiciona a câmara IP detetada. 

 

A câmara está desconectada; clique 
no ícone para obter as informações 
de exceção da câmara. 

 Exclui a câmara IP 

 
Reproduz o vídeo ao vivo da câmara 
conectada.  Configurações avançadas da câmara. 

 
Atualiza a câmara IP conectada. Security  

Exibe o estado de segurança da 
câmara a ser ativada/inativada ou a 
intensidade da password 
(forte/média/fraca/de risco) 

 

2.6.3 Edição de câmaras IP conectadas  
Finalidade: 

Após adicionar as câmaras IP, de acordo com as informações básicas da câmara listada na página, ajuste as configurações básicas das 
câmaras IP.   

Passos: 

1. Clique no ícone   para editar os parâmetros; edite o endereço IP, protocolos e outros parâmetros.  

 

Figura 39 – Editar Câmara IP 

 

Porta de canais: Se o dispositivo conectado for um dispositivo de codificação com múltiplos canais, selecione o canal para 
conectar, selecionando o N° da porta de canal na lista suspensa. 

2. Clique OK para guardar as configurações e fechar a interface de edição. 

3. Para editar os parâmetros avançados, arraste a barra de rolagem para o lado direito e clique no ícone . 
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Figura 40 – Configurações de rede da câmara 

 

4. Edite as informações de rede e a password da câmara.    

 

Figura 41 – Configurações de password da câmara  

 

5. Clique OK para guardar as configurações e fechar a interface. 

 

2.7 Configuração do canal de entrada de sinal  

 

Para os gravadores HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT não existe este interface. 

Finalidade: 

Exceto para os DVR HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, é necessário definir os canais analógicos antes de ligar a câmara. O canal 
deve ser conectado com o mesmo tipo de entrada de vídeo configurado no menu. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de estado da entrada de sinal. 

Menu > Câmara > Estado da entrada de sinal 

2. Marque a caixa de confirmação para selecionar os diferentes tipos de entrada de sinal: HDTVI/CVBS, AHD e IP. 
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Figura 42 – Defina o tipo da entrada de sinal (apenas para alguns Modelos) 

 

3. Clique em Aplicar para guardar as configurações. 

 

Modelo Tipo de sinal analógico Resolução suportada 

HAVR-XXMT 

HDTVI 720p/25Hz, 720p/30Hz 

AHD 720p/25Hz, 720p/30Hz 

HDCVI 720p/25Hz, 720p/30Hz 

CVBS NTSC, PAL 

HAVR-XXHT 

HDTVI 
1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 
720P/50Hz, 720p/60Hz 

AHD 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

HDCVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

CVBS NTSC, PAL 
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Capítulo 3 | Visualização ao vivo 

3.1 Apresentação da função de visualização de imagens 
ao vivo  

A função de Visualização de imagens ao vivo exibe a imagem de vídeo obtida de cada câmara em tempo real. Assim que o DVR é 
ligado, ele ativa automaticamente o modo Live View (Visualização de imagens ao vivo). Esta função também se encontra no topo do 
menu. Desta forma, ao tocar na tecla ESC (SAIR) diversas vezes (dependendo do menu ativado) o modo de Visualização de imagens 
ao vivo será ativado.  

 

Ícones de visualização de imagens ao vivo  

No modo de visualização de imagens ao vivo, há ícones na parte superior direita da tela para cada canal, exibindo o estado da 
gravação e do alarme no canal, informando se o canal foi gravado ou se há problemas. 

Tabela 11 – Descrição dos ícones de visualização de imagens ao vivo 

Ícones Descrição 

 

Alarme (perda de vídeo, violação, deteção de movimento ou alarme do sensor) 

 

Gravação (gravação manual, gravação programada, deteção de movimento ou registo do 
disparo de alarme) 

 

Alarme e gravação 

 

Evento/exceção (deteção de movimento ou alarme do sensor ou informações de 
exceção. Para obter mais informações, consulte o capítulo Tratamento de ExceçõesErro! 
A origem da referência não foi encontrada. 

 

3.2 Operações no modo de visualização de imagens ao 
vivo 

Diversas funções são fornecidas no modo de visualização de imagens ao vivo. Essas funções são: 

• Single Screen: exibe apenas uma tela no monitor. 

• Multi-screen: exibe múltiplas telas no monitor simultaneamente. 

• Auto-switch: a tela é alternada automaticamente para a próxima. É necessário definir o tempo de permanência para cada tela 
no menu de configuração antes de ativar a troca automática. Menu > Configuração> de Visualização de imagens ao vivo > 
Tempo de espera. 

• Iniciar gravação: gravação normal e gravação de deteção de movimento são suportadas. 

• Ajuste rápido: selecione o modo de saída para Standard, Brilhante, Suave ou Vívido. 

• Reprodução: reproduz os vídeos gravados do dia atual. 

• Comutação de saída auxiliar/principal: o DVR verifica a conexão das interfaces de saída para definir as interfaces de saída 
principal e auxiliar. Quando a saída auxiliar está ativada, a saída principal não opera, sendo necessário realizar algumas 
operações básicas no modo de visualização de imagens ao vivo para a saída auxiliar. 

Tabela 12 – Prioridades de interfaces 

S.N VGA/HDMI CVBS Saída principal Saída Analógica 

1 √ √ VGA/HDMI CVBS 

2 √ × VGA/HDMI  

3 × √ CVBS  
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O símbolo √ indica que a interface está em uso, × indica que a interface não está sendo utilizada ou que a conexão está indisponível. 
As saídas HDMI, VGA e CVBS podem ser utilizadas ao mesmo tempo. 

 

3.2.1 Operação do rato no modo de Visualização de imagens ao vivo  
Tabela 13 – Operação do rato no modo de Visualização de imagens ao vivo 

Nome Descrição 

Menu Aceda a Menu principal do sistema, clicando com o botão direito do rato. 

Single Screen Alterna para uma única tela cheia, selecionando o número de canais na lista de seleção 
exibida. 

Multi-Screen Ajusta o layout da tela, através das opções exibidas na lista suspensa. 

Tela anterior Alterna para a tela anterior. 

Próxima tela Alterna para a próxima tela. 

Iniciar/parar a troca 
automática 

Ativa/desativa a troca automática das telas.  

 O tempo de permanência da configuração de visualização de imagens ao vivo deve ser 
definido antes de usar a função Iniciar troca automática. 

Iniciar gravação Inicia a gravação de todos os canais, a Gravação normal e Gravação de deteção de 
movimento podem ser selecionadas na lista suspensa. 

Adicionar câmara IP Utilize o atalho para aceder ao interface de gestão de câmara IP. (apenas para alguns 
Modelos) 

Ajuste rápido O modo de saída pode ser configurado de acordo com as opções Standard, Brilhante, 
Suave e Vívida. 

Controlo PTZ  Utiliza o atalho para aceder ao interface Controlo PTZ da câmara selecionada. 

Output Mode O modo de saída pode ser configurado de acordo com as opções Standard, Brilhante, 
Suave e Vívida. 

Monitor auxiliar Alterna para o modo de saída auxiliar e o funcionamento da saída principal é desativada.  

 Se o modo de monitoramento auxiliar for selecionado e o monitor auxiliar não estiver 

conectado, a operação do rato será desativada e será necessário voltar para a saída principal, pressionando o 
botão F1 no painel frontal ou o botão VOIP/MON no controlo remoto de infravermelho, seguido do botão 
pressionado ENTER.  

 

Figura 43 – Clique com o botão direito Menu 
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3.2.1 Barra de ferramentas de ajuste rápido no modo de visualização de 
imagens ao vivo  

Na tela de cada canal, uma barra de ferramentas de ajuste rápido é exibida ao apontar o rato para o canto inferior da tela. 

 

Figura 44 – Barra de ferramentas de ajuste rápido 
 

Tabela 14 – Descrição dos ícones da barra de ferramentas de ajuste rápido 

Ícones Descrição Ícones Descrição Ícones Descrição 

/  
Ativar/desativar 

Gravação manual 
 

Reprodução 
instantânea /  

Áudio desativado/ 
ativado 

 
Controlo de PTZ 

 
Zoom digital 

 

Configurações de 
imagem 

 

Fechar 
Visualização de 
imagens ao vivo  

Deteção facial 
 

Informação 

 A reprodução instantânea exibe apenas a gravação dos últimos cinco minutos. Quando a gravação não é localizada, não há 
registo de gravações dos últimos cinco minutos. 

 Zoom digital pode aplicar o zoom de aproximação à área selecionada tela cheia. Clique e arraste para selecionar a área para 
aplicação do zoom de aproximação, conforme indicado na figura abaixo. 

 

Figura 45 – Zoom digital  

 

 O ícone Image Settings pode ser selecionado para aceder ao menu Ajustes da imagem. Pode arrastar o rato ou clique  para 
ajustar os parâmetros de imagem, incluindo brilho, contraste e saturação. Consulte o Capítulo 13.3 Configuração dos parâmetros de 
vídeo para mais detalhes. 



Manual de utilizador – Gravadores HAVR 

 
39 

 

Figura 46 – Definições de imagem 

 

Pode ativar a deteção facial ao clicar no ícone . A caixa de diálogo aparece como mostrado na figura abaixo. Clique Sim e a vista 

ao vivo em tela cheia do canal é ativada. Pode clicar em  para sair do modo tela cheia. 

 

Figura 47 -Ativar deteção facial 
  

 Só pode configurar a deteção facial se a câmara ligada suportar esta opção. 

 Mova o rato para o ícone Informação do real stream em tempo real, incluindo frame rate, bit rate, resolução e tipo de stream. 

 

Figura 48 – Informação  

 

 

3.3 Codificação de canais zero 

 
Este capítulo não é aplicável para os DVRs da série HAVR-XXMT. 

Finalidade: 

Ocasionalmente, é necessário obter uma visualização remota de diversos canais em tempo real a partir do navegador de Internet ou 
por meio do software CMS (Sistema de gestão do cliente) para reduzir os requisitos de largura de banda sem afetar a qualidade da 
imagem; a codificação de canais zero é suportada como opção. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de ajustes de Visualização de imagens ao vivo. 

Menu > Configuração > Visualização de imagens ao vivo  

2. Selecione a guia Codificação de canais zero.  
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Figura 49 – Visualização de imagens ao vivo – Codificação de canais zero 

 

3. Marque a caixa de seleção após Ativar a Codificação de canais zero. 

4. Configure as funções Frame Rate, Modo da taxa de bits máxima e Taxa de bits máxima.  

5. Clique em Aplicar para ativar as configurações.  

6. Após definir a função de codificação de canais zero, será possível obter uma visualização no cliente remoto ou no navegador de 
Internet de 16 canais.  

 

3.4 Ajuste das configurações da função Visualização de 
imagens ao vivo  

Finalidade: 

As configurações da função de Visualização de imagens ao vivo podem ser personalizadas de acordo com cada necessidade. É 
permitida a configuração das funções: interface de saída, tempo de permanência da tela a ser exibida, desativação ou ativação do 
áudio, número da tela de cada canal, etc.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de ajustes Visualização de imagens ao vivo. 

Menu > Configuração > de Visualização de imagens ao vivo  

 

Figura 50 – Visualização de imagens ao vivo – Geral 

 

Os ajustes disponíveis neste menu incluem:  

• Interface de saída de vídeo: Determina a saída da configuração dos ajustes. saídas HDMI/VGA e Canal zero para seleção. 

• Modo de visualização de imagens ao vivo: Determina o modo de exibição a ser utilizado na visualização de imagens ao 
vivo.  

• Tempo de espera: Ao ativar a troca automática na visualização de imagens ao vivo, o tempo em segundos para 
permanência é ativado. 

• Ativar saída de áudio: Habilita/desabilita a saída de áudio da câmara selecionada no modo de visualização de imagens ao 
vivo. 

• Volume: Ajusta o volume da saída de áudio. 

• Saída de evento: Determina a saída para exibir o vídeo do evento; ao ocorrer um evento, selecione uma interface de 
saída de vídeo diferente na Interface de saída de vídeo, se possível. 

2. Tempo de permanência da monitorização em tela cheia: Esta função indica o tempo em segundos e é utilizada para exibir a 
tela de evento de alarme.  

3. Definição da ordem das câmaras. 

1) Clique na guia Visualizar e selecione o Interface de saída de vídeo a partir da lista suspensa. 
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Figura 51 – Visualização ao vivo – ordem das câmaras 

 

2) Clique na janela para selecioná-la e, em seguida, clique duas vezes no nome da câmara na lista de câmaras a serem 
exibidas. O ajuste de um “X” indica que nenhuma câmara será exibida na janela. Clique a window to select it, and then 
Duplo clique a Câmara Nome in the Câmara list you would like to display. Setting an ‘X’ means the window will not display 
any Câmara. 

3) Clique também em  para iniciar a visualização de imagens ao vivo de todos os canais na ordem, e clique em  ara 

parar a visualização de imagens ao vivo de todos os canais. Clique em  ou  para aceder à próxima página ou a 
página anterior.  

4) Clique no botão Aplicar. 

 

3.5 Diagnósticos manuais da qualidade do vídeo 
Finalidade: 

A qualidade do vídeo dos canais analógicos pode ser diagnosticada manualmente e permite que os resultados do diagnóstico sejam 
exibidos numa lista.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Diagnóstico manual da qualidade do vídeo. 

Menu > Manual > Diagnóstico manual da qualidade do vídeo 

 

Figura 52 – Diagnóstico da qualidade do vídeo  

 

2. Marque as caixas de confirmação para selecionar os canais para diagnóstico.  

3. Clique no botão Diagnosticar, e os resultados serão exibidos numa lista. O estado do vídeo e o tempo de diagnóstico dos canais 
selecionados podem ser visualizados.  
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Figura 53 – Resultado do diagnóstico 

 

 

• Conecte a câmara ao dispositivo para realizar o diagnóstico da qualidade do vídeo.  

• Três tipos de exceção serão diagnosticados: Imagem embaciada, Brilho anormal e Colorido 
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Capítulo 4 | Controlos PTZ 

4.1 Configuração das definições PTZ 
Finalidade: 

Siga o procedimento para ajustar os parâmetros da função PTZ. A configuração dos parâmetros de PTZ deve ser realizada antes de 
controlar a câmara PTZ. Follow the procedure to Define o parameters for PTZ.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Definições PTZ. 

Menu > Câmara > PTZ  

 

Figura 54 – Definições PTZ 

 

2. Selecione a câmara para configurar o PTZ na lista Câmara.  

3. Clique no botão Parâmetros PTZ para definir os Parâmetros PTZ.  

 

Figura 55 – PTZ-Geral 

 

4. Aceda aos parâmetros da câmara PTZ. 

 

• Todos os parâmetros devem ser exatamente os mesmos da câmara PTZ.  

• Quanto à câmara/dome Coaxitron conectada, selecione o protocolo PTZ para MAZI-C (Coaxitron). Verifique se o protocolo 
selecionado é suportado pela câmara/dome conectada.  

• Ao selecionar o protocolo Coaxitron, todos os outros parâmetros, como taxa de transmissão, bits de dados, bits de parada, 
paridade e controlo de fluxo não serão configuráveis. 
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5. Clique no botão Aplicar para guardar as configurações. 

 

4.2 Configuração de PTZ Presets, Patrulhas e Patterns  
Antes de iniciar: 

Verifique se os presets, patrulhas e patterns são suportados pelos protocolos PTZ.  

 

4.2.1 Personalizar Presets 
Finalidade: 

Siga os procedimentos para definir a localização de Preset que deseja que seja apontada pela câmara na ocorrência de um evento.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Definições PTZ. 

Menu>Câmara>PTZ 

 

Figura 56 – Definições PTZ 

 

2. Utilize o botão direcional para conduzir a câmara até o local desejado para definição do preset; as operações de zoom e foco 
também poderão ser gravadas no preset.  

3. Insira o n° preset (1 a 255) no campo de texto preset e clique no botão Definir para vincular a localização ao preset.  
Repita os passos 2 e 3 para salvar mais presets.  

Clicando também no botão Excluir excluirá as informações de localização do preset, e clicando no botão Excluir tudo, serão 
excluídas as informações da localização de todos os presets. 

 

4.2.2 Chamadas de Preset 
Finalidade: 

Esta função habilita a câmara a ser apontada para uma posição especificada como, por exemplo, para uma janela, na ocorrência de 
um evento.  

Passos: 

1. Clique no botão PTZ no canto inferior direito da interface Definições PTZ; 

Ou pressione o botão PTZ no Painel frontal ou clique no ícone Controlo PTZ  na barra de configurações, ou selecione a 
opção PTZ no menu aberto, clicando com o botão direito do rato. 

2. Selecione a Câmara na lista exibida. 

3. Clique no botão para exibir os ajustes gerais do controlo de PTZ.  
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Figura 57 – Painel PTZ – Geral 

 

4. Clique para inserir o n° preset no campo de texto correspondente.  

5. Clique no botão Chamada de Preset para ativar o preset.  

 

Assim que a câmara/dome Coaxitron conectada e o protocolo PTZ forem selecionados para MAZI-C (Coaxitron), o preset 95 poderá 
ser ativado para aceder ao menu da câmara/dome Coaxitron conectada. Utilize o botão direcional no painel de controlo PTZ para 
ativar o menu. 
 

4.2.3 Personalização de patrulhas  
Finalidade: 

As patrulhas podem ser definidas para mover a câmara PTZ para diferentes pontos principais e mantê-la nestes pontos durante um 
tempo pré-determinado, antes de se mover para o próximo ponto principal. Os pontos principais correspondem aos presets. Siga os 
passos fornecidos acima em Personalização de Presets para definir os presets.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Definições PTZ. 

Menu>Câmara>PTZ 

 

Figura 58 – Definições PTZ 

 

2. Selecione o número da patrulha na lista de patrulhas exibida.  

3. Clique em Definir para adicionar os pontos principais na patrulha.  
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Figura 59 – Ajustes do ponto principal 

 
4. Configure os seguintes parâmetros do ponto principal: n° do ponto principal, duração de permanência de um ponto principal e 

velocidade da patrulha. O ponto principal corresponde ao preset. A opção N° do ponto principal determina a ordem em que a 
câmara PTZ seguirá durante o ciclo das patrulhas. A opção Duração informa o intervalo de tempo de permanência no ponto 
principal correspondente. A opção Velocidade determina a velocidade que a câmara PTZ percorrerá de um ponto principal 
para o próximo.  

5. Clique no botão Adicionar para adicionar o próximo ponto principal à patrulha, ou clique no botão OK para salvar o ponto 
principal na patrulha.  

Ao clicar no botão Excluir, todos os pontos da patrulha selecionada serão excluídos, e clicando no botão Excluir tudo excluirá 
os pontos principais de todas as patrulhas.  

 

4.2.4 Chamada de Patrulhas  
Finalidade: 

Ao acionar uma patrulha, a câmara PTZ será movida de acordo com o caminho pré-definido da patrulha.  

Passos: 

1. Clique no botão PTZ no canto inferior direito da interface Definições PTZ . 

Para exibir o painel de controlo PTZ, existem três opções: Pressione o botão PTZ no painel frontal; clique no ícone Controlo 
PTZ na barra de ajustes rápidos; selecione a opção PTZ no menu aberto, clicando com o botão direito do rato.  

2. Clique no botão para exibir Geral os ajustes gerais do controlo de PTZ. 

 

Figura 60 – Painel PTZ – Geral 

 
3. Selecione uma patrulha na lista exibida e clique no botão Chamada de patrulha para ativá-la.  

4. 4. Para interrompê-la, clique no botão Parar patrulha.  
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4.2.5 Personalização de Patterns  
Finalidade: 

Os patterns podem ser ajustados por meio da gravação do movimento de PTZ. Os patterns são acionados para realizar o movimento 
de PTZ de acordo com o caminho pré-definido.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Definições PTZ. 

Menu > Câmara > PTZ 

 

Figura 61 – Definições PTZ 

 

2. Selecione o n° de pattern na lista exibida.  

3. Clique no botão Iniciar e, em seguida, nos botões correspondentes do painel de controlo para mover a câmara PTZ, e para 
parar, pressione o botão Parar.  

O movimento da câmara PTZ será registrado como pattern.  

 

4.2.6 Chamada de Patterns 
Finalidade: 

Siga o procedimento para mover a câmara PTZ de acordo com os patterns pré-definidos.  

Passos: 

1. Clique no botão PTZ no canto inferior direito da interface Definições PTZ;  

Para exibir o painel de controlo PTZ, existem três opções: Pressione o botão PTZ no painel frontal; clique no ícone Controlo 
PTZ na barra de ajustes rápidos; selecione a opção PTZ no menu aberto, clicando com o botão direito do rato.  

2. Clique no botão para exibir os ajustes gerais do controlo de PTZ.  

 

Figura 62 – Painel PTZ – Geral 
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3. Clique no botão Ativar pattern para ativá-lo.  

4. Para interrompê-lo, clique no botão Parar pattern.  

 

4.2.7 Personalização do limite de scan linear 
Finalidade: 

A função Scan linear pode ser ativada para acionar a scan na direção horizontal do alcance pré-definido.  

 

Esta função é suportada por determinados Modelos 

Passos: 

1. Aceda ao interface Controlo PTZ. 

Menu > Câmara > PTZ 

 

Figura 63 – Definições PTZ 

 

2. Utilize o botão direcional para mover a câmara para o local que deseja definir o limite, e clique no botão Limite esquerdo ou no 
botão Limite direito para vincular a localização ao limite correspondente.  

 

A speed dome inicia a scan lineardo limite esquerdo até o limite direito, sendo necessário definir o limite esquerdo no lado esquerdo 
do limite direito, bem como o ângulo do limite esquerdo até o limite direito que deve ser de até 180°. 

4.2.8 Ativação da scan linear  
Finalidade: 

Siga o procedimento para ativar a scan linear na faixa de scan pré-definida. 

Passos: 

1. Clique no botão PTZ no canto inferior direito da interface Definições PTZ; 

Para exibir o painel de controlo PTZ, existem três opções: Pressione o botão PTZ no painel frontal; clique no ícone  na 
barra de ajustes rápidos para aceder ao menu de Definições PTZ, no modo de visualização ao vivo.  

2. lique no botão para exibir a função de toque único do controlo de PTZ. 
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Figura 64 – Painel PTZ – Toque único 

 
3. Clique no botão Scan linear para iniciar a scan linear e clique novamente no botão Scan linear para parar o scan.  

Clicando no botão Recuperar para excluir os dados do limite esquerdo e direito e reinicialize a dome para ativar as 
configurações.  

 

4.2.9 Estacionamento de toque único  
Finalidade: 

Em alguns Modelos da speed dome, esta função é utilizada para iniciar uma atividade de estacionamento  

pré-definida automaticamente (scan, preset, patrulha, etc.) após um período de inatividade (tempo de fixação).  

Passos: 

1. Clique no botão PTZ no canto inferior direito da interface Definições PTZ; 

Para exibir o painel de controlo PTZ, existem três opções: Pressione o botão PTZ no painel frontal; clique no ícone  na 
barra de ajustes rápidos para aceder ao menu de Definições PTZ, no modo de visualização ao vivo.  

2. Clique no botão para exibir a função de toque único do controlo de PTZ.  

 

Figura 65 – Painel PTZ – Toque único 

 

3. Existem 3 tipos de estacionamento de toque único selecionáveis; clique no botão correspondente para ativar a atividade de 
estacionamento.  

Estacionamento (Patrulha rápida): A dome iniciará o patrulhamento de 1 a 32 presets pré-definidos na ordem após a atividade 
de estacionamento. O preset indefinido será pulado.  
Estacionamento (Patrulha 1): A dome iniciará o movimento de acordo com a patrulha 1 pré-definida após a atividade de 
estacionamento. 

Estacionamento (Preset 1): A dome se moverá para a localização 1 de preset pré-definido após a atividade de estacionamento. 
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O tempo de estacionamento só pode ser definido por meio da interface de configuração da speed dome, que por padrão, 
corresponde ao valor de 5 segundos. 

4. Clique no botão novamente para desativar esta função. 

 

4.3 Painel de controlo PTZ  
Existem duas maneiras para acedar ao painel de controlo PTZ: 

OPÇÃO 1: 

Na interface de Definições PTZ, clique no botão PTZ, localizado no canto inferior direito próximo ao botão Voltar.  

OPÇÃO 2: 

No modo de Visualização de imagens ao vivo, pressione o botão Controlo PTZ do painel frontal ou do controlo remoto, ou selecione o 

ícone  na barra de acesso rápido, ou a opção PTZ no menu aberto, clicando com o botão direito do rato.  

Clique no botão Configuração no painel de controlo para aceder ao interface Definições PTZ. 

 

No modo de controlo de PTZ, o painel PTZ será exibido assim que o rato estiver conectado ao dispositivo. Se o rato não estiver 

conectado, o ícone  será exibido no canto esquerdo inferior da janela, indicando que esta câmara está no modo de controlo de 
PTZ.  

     

Figura 66 – Painel PTZ 

 
Tabela 15 – Descrição dos ícones do painel PTZ 

Ícone Descrição Ícone Descrição Ícone Descrição 

 

Botão direcional e 
de ciclo automático  Zoom+, Focus+, Íris+  Zoom-, Focus-, Íris- 

 
Velocidade do 

movimento PTZ  Ativa/desativa a luz  
Ativa/desativa o 

limpador 

 Zoom 3D  
Centralização de 

imagens  Menu 

 

Alterna para a 
interface de controlo 

de PTZ 
 

Alterna para a 
interface de controlo 

de toque único 
 

Alterna para a 
interface de ajustes 

gerais 

 Sair  Minimizar janela   
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Capítulo 5 | Definições de gravação 

5.1 Ajustes dos parâmetros de gravação 
Antes de iniciar: 

1. Verifique se o disco rígido já foi instalado. Se não, instale um disco rígido e inicialize-o. (Menu > HDD (disco rígido) > Geral)  

 

Figura 67 – HDD- Geral 

 

2. Clique Avançado para verificar o modo de armazenamento do disco rígido. (Menu>HDD>Avançado>Modo de armazenagem) 

1) Se o modo de disco rígido estiver em Cotas, defina a capacidade de gravação máxima. Para obter mais informações, 
consulte o Capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada. Configuração do modo de cotas. 

2) Se o modo HDD (Disco rígido) estiver em Grupo, o grupo do disco rígido deverá ser definido. Para obter mais informações, 
consulte o Capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada. Configuração de grupos de discos rígidos.  

 

Figura 68 – Disco rígido – Avançado 

 

Passos: 

1. Aceda ao interface de ajustes de Gravação para ajustar os parâmetros de codificação:  

Menu > Gravação > Parâmetros  

 

Figura 69 – Parâmetros de gravação 

 

2. Ajuste os parâmetros para gravação. 

1) Selecione a guia Gravação para configurar. 

2) Selecione a quantidade de câmaras na lista suspensa da câmara. 
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3) Veja a Resolução da Câmara. 

 

No HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, quando a entrada HDTVI, AHD, ou HDCVI está conectada, pode ver diversas informações 
incluindo tipo de sinal de entrada, resolução e frame rate (ex., HDTVI 720P25). Quando a entrada CVBS está conectada, pode ver 
informação tipo NTSC ou PAL. 

4) Configure os seguintes parâmetros para Main Stream (Continuo) e Main Stream (Evento): Tipo de stream: Defina o tipo de 
stream para Vídeo ou Vídeo & Áudio. 

Resolução: Defina a resolução de gravação.  

  

• A série HAVR-XXMT suporta resoluções até 1080p lite (960 × 1080). A série HAVR-XXHT suporta resoluções até 3MP.  

• Para a série HAVR-XXHT, o sinal por defeito é HDTVI/CVBS e também suporta auto deteção até sinais de 3MP. 

• Para as séries HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, podem ser conectadas e reconhecidos automaticamente os seguintes 
tipos de sinal HDTVI, AHD, HDCVI e CVBS. 

• Se a Resolução de codificação configurad entrar em conflito com a resolução do front-end da câmara, os parâmetros de 
codificação irão ajustar-se automaticamente ao front-end da câmara. Por exemplo, se a resolução do front-end da câmara é 
720p, então a Resolução de codificação do fluxo principal irá ajustar automaticamente para 720p. 

• A resolução de 960 × 1080 (1080P Lite) está disponível quando 1080P Lite está ativado no interface 
Gravação>Configurações avançadas. 

• Por favor, consulte a the Apêndice-Especificações para visualizar as resoluções suportadas de cada Modelo. 

Tipo de bitrate: Define o tipo de bitrate para Variável ou Constante. 

Qualidade de Vídeo: Define a Qualidade de Vídeo da gravação, com 6 níveis de configuração. 

  

O tipo de stream, Resolução, Tipo de bitrate e Qualidade de Vídeo não são configuráveis para Main Stream (Evento) da 
câmara IP. 

Frame Rate: Define o frame rate da gravação. 

  

Para a série HAVR-XXHT, quando o sinal 3MP está conectado, o frame do stream e sub-stream não pode exceder os 15 fps. 

Modo max. bitrate: Define o modo para geral ou personalizado.  

Max Bitrate (Kbps): Seleciona ou personalize o bit rate máximo para a gravação.  

Intervalo recomendado max. bitrate: Intervalo recomendado max. bit rate.  

Média Max. Bitrate (Kbps): Define a media max. bit rate que se refere à quantidade média de dados transferidos por 
unidade de tempo. 

  

Quando a câmara IP conectada não suporta H.265, só pode selecionar H.264.  

3. Marque a caixa de verificação Ativar H.264+ ou Ativar H.265+ para ativar esta função. Esta ativação asseguralhe uma alta 
Qualidade de Vídeo com baixo bitrate. 

 

• Se a câmara IP conectada suporta e o H.265 e H.265 está ativado, Ativar H.265+ é mostrado no interface em vez de Ativar 
H.264+. 

• Após a ativação do H.264+ ou H.265+, o Tipo de bitrate, Qualidade de Vídeo, Modo max. bitrate, Max. Bitrate(Kbps) e 
Intervalo recomendado max. bitrate não são configuráveis.  

• O H.264+ ou H.265+ não pode ser utilizado com o SVC ao mesmo tempo. 
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• Para a câmara IP conectada, to H.264+ ou H.265+ deve ser suportado pela câmara e adicionado ao DVR com o protocolo 
correspondente.   

• Deve reiniciar o dispositivo para ativar as novas definições após a ativação do H.264+ ou H.265+. 

4. Clique Mais definições para configurar mais parâmetros. 

 

Figura 70 – Mais definições dos parâmetros de gravação 

 

Pré-gravação: Tempo ajustado para gravação antes da hora ou evento programado. Por exemplo, quando um alarme acionar a 
gravação às 10:00, o tempo de pré-registo será definido para 5 segundos e a câmara iniciará a gravação às 9:59:55. 

Pós-gravação: Tempo ajustado para gravação após a hora ou o evento programado. Por exemplo, quando um alarme encerrar a 
gravação às 11:00, se o tempo de pós-gravação for definido para 5 segundos, a gravação procederá até 11:00:05. 

Tempo expirado: O tempo expirado é o mais extenso para um arquivo de gravação a ser mantido no disco rígido, que caso o limite 
seja atingido, o arquivo será excluído. O tempo expirado pode ser definido para 0 e o arquivo não será excluído. Para proceder com o 
tempo real, o arquivo deverá ser determinado pela capacidade do disco rígido. 

Gravação redundante: A gravação redundante determina se a câmara guardará os ficheiros de gravação no disco rígido redundante. 
O disco rígido redundante deve ser configurado nos ajustes HDD (Ajustes do disco rígido). Para obter mais informações, consulte o 
Capítulo 5.8 Configuração da gravação redundante. 

Gravação do áudio: Marque a caixa de confirmação Gravação do áudio para gravar o som, ou grave a imagem sem o som. 

Stream de vídeo: Os fluxos principal e secundário podem ser utilizados para gravação. Ao selecionar o fluxo secundário, a gravação 
terá um tempo mais prolongado e com o mesmo espaço de armazenamento. 

 

• A opção Gravação redundante só está disponível quando o HDD está em modo Grupos. 

• É necessário um disco redundante para a função Gravação redundante.  

• Para as câmaras IP, os parâmetros Main Stream (Evento) não são editáveis. 

5. Clique em Aplicar para guardar as configurações. 

6. Opcionalmente, pode clicar em Copiar para copiar as definições para outros canais analógicos, se necessário. 

 

• Para a série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, as entradas de sinal analógico podem ser reconhecidas 
automaticamente e cada um dos dois sinais de entrada analógicos podem ser misturados de forma aleatória. Assim, pode 
copiar as mesmas configurações da câmara analógica selecionada para qualquer outro canal analógico. 

• Para outras séries, os mesmos ajustes podem ser copiados para as câmaras que possuam o mesmo sinal, por exemplo, o 
canal de n° 1 a 3 é conectado às câmaras TVI e o canal de n° 4 é conectado a uma câmara analógica; os ajustes do canal de 
n° 1 só podem ser copiados para os canais 2 e 3. 
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Figura 71 – Copiar Configurações da câmara 

 

7. Definição dos parâmetros de codificação do fluxo secundário. Set encoding parameters for sub-stream. 

1) Selecione a guia Sub-stream. 

 

Figura 72 – Codificação do Sub-Stream 

 

2) Selecione a câmara na lista de câmara suspensa.  

3) Configure os parâmetros.  

4) Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

5) Se os parâmetros também puderem ser utilizados para outras câmaras, clique em  

6) Copiar para copiar os ajustes para outros canais. (opcional) S 

  

• Para a série HAVR-XXHT, quando o sinal 3MP está conectado, a resolução do sub-stram não suporta QVGA/QCIF. O CIF será 
automaticamente ajustado a esta condição. 

• Para a série HAVR-XXHT, quando o sinal 3MP está conectado, o frame do stream e sub-stream não pode exceder os 15 fps. 

  

5.2 Configuração do agendamento da gravação  

 

• Os Modelos HAVR-XXMT suportam gravação contínua, por movimento e acionada por evento e os outros Modelos 
suportam gravações contínua, de alarme, movimento, movimento e alarme e os tipos de gravação acionada de evento. 

• Neste capítulo, tomamos o procedimento de agendamento de gravação como um exemplo, e o mesmo processo pode ser 
aplicado para configurar agendamento como para gravação contínua. 

Finalidade:  

Defina a programação de gravação, e a câmara irá iniciar/parar automaticamente a gravação de acordo com a programação 
configurada.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de Agendamento da gravação.  

Menu > Gravação > Agendamento 
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Figura 73 – Agendamento de gravação  

 

Os tipos de gravação diferentes são marcadas em diferentes ícones de cor.  

Contínua: gravação agendada. 

Evento: gravação acionada por todos eventos disparados por eventos. 

Movimento: Gravação disparada por deteção de movimento. 

Alarme: gravação acionada por alarme. 

M/A: gravação acionada por qualquer deteção de movimento ou alarme. 

M&A: Gravação disparada por deteção de movimento e alarme. 

POS: Gravação desencadeada por POS e alarme. 

 

1) Para agenda outra programação, deixe a caixa de marcação Todo o dia em branco e defina o tempo de início/fim. 

 

Figura 74 – Editar agendamento – Definir período 

 

 

Até 8 períodos podem ser definidos por dia. Os períodos de tempo não podem ser sobrepostos entre si.  

 

• Para ativar a gravação desencadeada por Evento, Movimento, Alarme, M | A (movimento ou alarme), M & A (movimento e 
alarme) e POS, deve também definir as configurações de deteção de movimento, configurações de entrada de alarme ou 
configurações VCA. 

• As definições VCA só estão disponíveis para as Inteligente Câmara IPs. 

• Repita os passos acima 1)-4) para agendar a gravação para todos os dias da semana. Se a programação também puder ser 
ajustada para outros dias, clique em Copiar. 
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Figura 75 – Cópia da programação para outros dias 

 

 

Ao habilitar a programação de feriados, a opção Feriado estará disponível Ajustes de feriados. Ver Capítulo 5.7 Configuração da 
gravação de feriados. 

2) Clique OK para guardar as configurações e retornar ao menu um nível acima. 

Esboçar agendamento  

1) Clique no ícone de cores para selecionar um tipo de gravação na lista de eventos no lado direito da interface.  

 

Figura 76 – Esboçar agendamento 

 

2) Clique e arraste o rato na programação.  

3) Clique em outra área exceto para a tabela de programação para finalizar e sair da função de esboço de programação  

Repita o passo 4 para ajustar a programação de outros canais. Se os ajustes também puderem ser utilizados para outros 
canais, clique em Copiar, e selecione o canal para o qual deseja copiar  

2. Clique em Aplicar na interface Agendamento de gravação para guardar as configurações.  
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5.3 Configuração da gravação por deteção de movimento  
Finalidade:  

Siga os passos para ajustar os parâmetros de deteção de movimento. No modo de visualização de imagens ao vivo, uma vez que um 
evento de deteção de movimento ocorra, o DVR pode analisá-lo e realizar diversas ações para manuseá-lo. A habilitação da função de 
deteção de movimento pode acionar determinados canais para iniciar a gravação, ou acionar o monitoramento em tela cheia, 
advertência por áudio, notificação ao centro de vigilância, envio de e-mails e outras funções.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Deteção de movimento. 

Menu>Câmara> Movimento 

 

Figura 77 – Deteção de movimento 

 

2. Configure a Deteção de movimento: 

1) Selecione a câmara que deseja configurar. 

2) Marque a caixa de seleção após Ativar Deteção de movimento. 

3) Utilizando o rato, arraste e desenhe a área para deteção de movimento. Se deseja que a deteção de movimento cubra toda 
a área pela câmara, clique em Tela cheia. Para excluir a área de deteção de movimento, clique em Excluir.  

 

Figura 78 – Deteção de movimento- Máscara 

 

4) Clique em  , e a caixa de mensagens que contém as informações do canal será exibida.  

 

Figura 79 – Ajustes da deteção de movimento 

 

5) Selecione os canais que deseja ativar o evento de deteção de movimento para acionar a gravação.  

6) Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

7) Clique em OK para retornar a um menu acima.  

8) ) Feche o menu Deteção de movimento 

3. Configure o agendamento. 
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Siga o passo 4 do capítulo 5.2 Configuração do agendamento da gravação  embora Movimento esteja disponível como tipo de 
gravação. 

 

5.4 Configuração da gravação acionada por alarme  
Finalidade: 

Siga o procedimento para configurar a gravação acionada por alarme.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes de alarme. 

Menu> Configuração> Alarme 

 

Figura 80 – Ajustes de alarme 

 

2. Clique na guia Entrada de alarme. 

 

Figura 81 – Ajustes de alarme- Entrada de alarme 

 

1) Selecione o número de Entrada de alarme configure os parâmetros de alarme.  

2) Selecione N.O. (normalmente aberto) ou N.C. (normalmente fechado) para o tipo de alarme.  

3) Marque a caixa de confirmação Ajustes.  

4) Clique no botão  

 

Figura 82 – Tratamento do alarme  

 

5) Selecione o canal de gravação acionada por alarme.  

6) Marque a caixa de seleção  para selecionar o canal.  

7) Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

8) Clique em OK para retornar a um menu acima.  
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Repita os passos acima para configurar outros parâmetros de entrada de alarme.  

Se os ajustes também puderem ser aplicados a outras entradas de alarme, clique em Copiar e selecione a quantidade de entradas de 
alarme.  

 

Figura 83 – Copiar entrada de alarme  

 

3. Configure o agendamento. 

Por favor, passo 4 do Capítulo 5.2 Configuração do agendamento da gravação , embora Movimento esteja disponível como tipo 
de gravação.  

5.5 Configuração da gravação de eventos  

Finalidade: 

A gravação de eventos desencadeada pode ser configurada através do menu. Então eventos incluem a Deteção de Movimento, 
alarme e eventos VCA (deteção de face / captura de rosto, deteção de linha de cruzamento, deteção de intrusão, deteção de região 
de entrada, deteção de região de saída, deteção de vadiagem, deteção de pessoas reunidas, deteção de movimento rápido, deteção 
de estacionamento, deteção de bagagem desacompanhada, deteção de remoção de objetos, deteção de exceção perda de áudio, 
deteção de mudança repentina de intensidade sonora e deteção de desfocagem). 

 

• O HAVR-XXMT não suporta alarme VCA.  

• As séries HAVR-XXHT suportam 2-ch VCA (deteção de linha de cruzamento, deteção de intrusão deteção de mudança 
repentina). Canais com áudio suportam deteção de exceção de áudio. 

• Outros Modelos suportam 1-ch VCA (deteção de linha de cruzamento e movimento). Canais com áudio suportam deteção 
de exceção de áudio. 

Passos: 

1. Entre no interface de definições VCA e selecione a câmara para as definições VCA. 

Menu > Câmara > VCA 

 

Figura 84 – Definições VCA  
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2. Ajuste as regras de deteção para eventos VCA. Para mais detalhes, consulte o passo 6 no Capítulo 9.3 Deteção de cruzamento de 
linha. 

3. Clique no ícone  para configurar as funções de vínculo de alarme para eventos VCA. 

Selecione a guia Acionar canal e selecione um ou mais canais para iniciar a gravação quando o alarme VCA for disparado.  

4. Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

 

Figura 85 – Definir o acionador da câmara do alarme VCA 

 

 

A função de vínculo PTZ está disponível apenas para os ajustes VCA das câmaras IP. 

5. Aceda ao interface de ajustes Agendamento de gravação (Menu > Gravação> Agendamento > Agendamento de gravação), e 
defina VCA como o tipo de gravação atual. Para mais detalhes, veja o passo 2 no Capítulo 5.2 

 

5.6 Configuração da gravação manual   
Finalidade:  

Siga os passos para ajustar parâmetros para a gravação manual. Utilizando a gravação manual, não é necessário ajustar uma 
programação para a gravação. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Gravação Manual. 

Menu> Manual 

 

Figura 86 – Gravação manual 

 

2. Ativar a gravação manual. 

Clique no ícone do estado antes de alterar o número da câmara para .  

Ou no ícone de estado  de Analógica para habilitar a gravação manual de todos os canais.  
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3. Desativar a gravação manual. 

Clique no ícone do estado antes de alterar o número da câmara para .  

Ou no ícone de estado  de Analógica para habilitar a gravação manual de todos os canais.  

 

Após a reinicialização, todas as gravações manuais habilitadas serão canceladas. 

 

5.7 Configuração da gravação de feriados 
Finalidade:  

Siga os passos para configurar a programação da gravação nos feriados do ano. Talvez deseje ter diferentes planos para a gravação de 
feriados. 
Passos: 

1. Aceda ao interface de ajustes Gravação. 

Menu> Gravação 

2. Selecione o Feriado na barra esquerda. 

 

Figura 87 – Ajustes de feriado 

 

3. Habilite a programação Edição de feriados. 

1) Clique  em para aceder ao interface Edição. 

 

Figura 88 – Editar Ajustes de feriado 

 

2) Marque a caixa de verificação Ativar. 

3) Selecione o Modo na lista exibida. 

Existem três diferentes modos para o formato de data para configurar a programação de feriados. Os modos são: Por mês, 
Por semana, e Por data são selecionáveis. Defina a data de início e de fim. 
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4) Clique em Aplicar para guardar as definições. 

5) Clique OK para fechar a interface Edição. 

4. Configure a gravação agendada. 

Consulte o Capítulo 5.2, embora a opção Feriado seja selecionada na lista Agendamento, ou esboce o agendamento na linha 
de tempo em Feriados.  

 

Figura 89 – Editar agendamento- Feriados 

 

 

• Até 8 períodos podem ser definidos por dia. Os períodos de tempo não podem ser sobrepostos entre si.  

• No calendário do canal, tanto a programação de feriados como a programação dos dias normais são exibidas.  

• Repita o passo 4 acima para ajustar a programação Feriado de outro canal Se o agendamento de feriados também for 
utilizado para outros canais, clique em Copiar e selecione o canal que deseja copiar. 

 

5.8 Configuração da gravação redundante  
Finalidade: 

Ao habilitar a gravação redundante, os ficheiros de gravação serão armazenados no disco rígido R/W e no disco rígido redundante, 
aumentando efetivamente a segurança e a confiabilidade dos dados.  

Antes de iniciar: 

O modo Armazenamento deve ser configurado nos ajustes avançados do disco rígido para o grupo antes do disco rígido ser definido 
adequadamente para redundante. Para obter mais informações, consulte o Capítulo Erro! A origem da referência não foi encontrada. 
Gestão de grupos de discos. Pelo menos, um disco rígido deverá estar no estado de Leitura/Gravação. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do disco rígido. 

Menu> HDD 

 

Figura 90 – HDD Geral 

 

2. Selecione o HDD (Disco rígido) e clique em  para aceder ao interface Ajustes dos discos rígidos locais 

1) Definas as Propriedades do disco rígido para Redundante. 
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Figura 91 – Discos rígidos – Generalidades – Edição 

 

2) Clique em Aplicar para guardar as configurações. 

3) Clique em OK para retornar a um menu acima.  

3. Aceda ao interface de ajustes Gravação.  

Menu> Gravação > Parâmetros  

1) Selecione a guia Gravação  

2) Selecione a câmara que deseja configurar.  

3) Clique no botão Mais definições. 

 

Figura 92 – Mais definições 

 

4) Marque a caixa de verificação Gravação redundante. 

5) Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

6) Se os parâmetros de codificação forem utilizados também para outros canais, clique em Copiar e selecione o canal que 
deseja aplicar as configurações. 

 

5.9 Configuração de grupos de discos rígidos 
Finalidade: 

Os discos rígidos podem ser agrupados e os ficheiros de gravação salvos em um determinado grupo de discos rígidos. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes dos discos rígidos. 

Menu>HDD>Avançado  

2. Selecione a opção Avançado. 

Verifique se o modo de armazenamento do disco rígido é Grupo. Se não, defina-o para Grupo.  
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3. Selecione Geral na barra esquerda. 

Clique  para aceder ao interface de edição. 

4. Configuração de grupos de discos rígidos. 

1) Selecione um número do grupo para o grupo HDD.  

2) Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

3) Clique em OK para retornar a um menu acima. 

5. Repita os passos acima para configurar mais grupos HDD. 

6. Selecione os Canais cujos os ficheiros de gravação deseja salvar no grupo HDD. 

1) Aceda ao interface Modo de armazenamento. 

Menu>HDD>Avançado> Modo de armazenamento 

 

Figura 93 – HDD Avançado 

 

2) Selecione o número Grupo na lista de Gravar no grupo de discos rígidos.  

3) Marque os canais que deseja salvar neste grupo.  

4) Clique em Aplicar para guardar as configurações.  

 

5.10 Proteção de ficheiros 
Finalidade: 

Os ficheiros de gravação podem ser bloqueados e as propriedades do disco rígido configuradas para Apenas Leitura para proteger os 
ficheiros de gravação contra a sobreposição.  

Proteja o arquivo bloqueando os ficheiros de gravação  

Passos: 

1. Aceda ao interface de ajustes de exportação. 

Menu> Exportação 

 

Figura 94 -Exportar 
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2. Selecione os canais que deseja verificar, marcando a caixa de confirmação para . 

3. Configure o tipo de gravação e arquivo, hora inicial e final.  

4. Clique em Pesquisar para exibir os resultados.  

 

Figura 95 – Exportação – Resultados da pesquisa 

 

5. Proteja os ficheiros de gravação. 

1) Localize os ficheiros de gravação que deseja proteger e, em seguida, clique no ícone que será alternado para , 
indicando que o ficheiro está bloqueado.  

 

Os ficheiros de gravação cuja gravação ainda não foi concluída não poderão ser bloqueados. 

2) Clique em  para trocá-lo para  para desbloquear o ficheiro e o ficheiro não será protegido. 

 

Proteger um ficheiro ao definer as propriedades do HDD para Apenas leitura 

Antes de iniciar: 

Para editar as propriedades do disco rígido de forma correta, é necessário definir o modo de armazenamento do disco rígido para 
Grupo. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes dos discos rígidos- 

Menu> HDD 

 

Figura 96 – HDD Geral 

 

2. Clique em  para editar o disco rígido que deseja proteger. 
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Figura 97 – HDD Geral- Editar 

 

3. Defina o disco rígido para Apenas Leitura. 

4. Clique em OK para guardar as configurações e retornar ao menu de um nível acima.  

 

• Não é possível salvar os ficheiros em um disco rígido Apenas Leitura. Se deseja salvar os ficheiros neste tipo de disco, defina a 
propriedade para Leitura/gravação.  

• Se houver somente um disco rígido e este for ajustado para Apenas Leitura, o DVR não poderá gravar ficheiros Somente o modo 
de Visualização de imagens ao vivo estará disponível.  

• Ao definir o disco rígido para Apenas Leitura quando o DVR estiver salvando ficheiros, o ficheiro será salvo no próximo disco 
rígido R/W. Se houver somente um disco rígido, a gravação será interrompida. 

 

5.11 Ativação e desativação One-Key H.264+ para câmaras 
analógicas 

Finalidade: 

Para os DVR HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, pode ativar e desativar H.264+ com a função one-key para as câmaras analógicas. 

 

Tarefa 1: Ativação H.264+ One-Key para todas as câmaras analógicas 

Passos: 

1. Aceda ao menu Gravação.  

Menu > Gravação 

2. Clique em Avançado para entrar no interface Avançado. 

 

Figura 98 -Configurações avançadas 

 

3. Clique em Ativar para ativar H.264+ para todas as câmaras analógica e a seguinte caixa de atenção aparece. 

 

Figura 99 – Caixa de atenção 
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4. Clique em Sim para ativar a função e reiniciar o dispositivo para que as novas definições tenham efeito. 

 

Se o H.264+ já está ativado para as câmaras analógicas, quando clica no botão Ativar, aparece a seguinte caixa de atenção 
para o relembrar que H.264+ já está ativo para todas as câmaras analógicas. 

 

Figura 100 – Caixa de atenção 

 

Tarefa 2: Desativação H.264+ One-Key para todas as câmaras analógicas 

Passos: 

1. Aceda ao menu Gravação. 

Menu > Gravação 

2. Clique em Avançado para entrar no interface Avançado. 

 

Figura 101 – Configurações avançadas 

 

3. Clique em Desativar para ativar H.264+ para todas as câmaras analógica e a seguinte caixa de atenção aparece. 

 

Figura 102 – Caixa de atenção 

 

4. Clique em Sim para desativar a função e reiniciar o dispositivo para que as novas definições tenham efeito. 

 

Se o H.264+ já está desativado para as câmaras analógicas, quando clica no botão Desativar, aparece a seguinte caixa de 
atenção para o relembrar que H.264+ já está desativado para todas as câmaras analógicas. 

 

Figura 103 -Caixa de atenção 

 

5.12 Configuração 1080P Lite 
Finalidade:  

Quando o modo 1080P Lite está ativado, é suportada a resolução 1080P Lite (tempo real). Se não, é suportado 1080P (tempo não 
real). 

 

Esta secção é apenas aplicável ao DVR HAVR-XXMT.  
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Tarefa 1: Ativação do modo 1080P Lite  

Passos: 

1. Aceda ao menu Gravação  

Menu > Gravação 

2. Clique em Avançado para entrar no interface Avançado. 

 

Figura 104 – Avançado Interface (para HAVR-XXHT) 

 

 

3. Marque a caixa de verificação Modo 1080P Lite e clique Aplicar e aparece a caixa de atenção. 

4. Clique Sim para reiniciar o dispositivo para que as novas definições tenham efeito. 

 

Tarefa 2: Desativação do modo 1080P Lite 

Passos: 

1. Aceda ao menu Gravação menu 

Menu > Gravação 

2. Clique em Avançado para entrar no interface Avançado. 

3. Desmarque a caixa de verificação Modo 1080P Lite e clique Aplicar e aparece a caixa de atenção  

 

Figura 105 – Atenção

 
4. Clique Sim para reiniciar o dispositivo para que as novas definições tenham efeito ou Não para restaurar as definições antigas.  
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Capítulo 6 | Reprodução 

6.1 Reprodução de ficheiros de gravação 

6.1.1 Reprodução instantânea   
Finalidade: 

Reprodução dos ficheiros de vídeo gravados de um canal específico no modo de visualização de imagens ao vivo. A comutação de 
canais é suportada.  

Reprodução instantânea por canal  

Passos: 

Selecione um canal no modo de visualização de imagens ao vivo, clicando no botão  na barra de ferramentas de ajustes rápidos. 

 

No modo de reprodução instantânea, apenas os ficheiros gravados durante os últimos cinco minutos neste canal serão reproduzidos. 

 

Figura 106 – Interface de reprodução instantânea 

 

6.1.2 Reprodução por busca normal   

Reprodução por canal  

1. Aceda ao interface de Reprodução.  

2. rato: Clique com o botão direito em um canal no modo de visualização de imagens ao vivo e selecione Reprodução no 
menu, conforme indicado na figura seguinte:  
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Figura 107 – Clique com o botão direito Menu na Visualização ao vivo 

 

Reprodução por tempo  

Finalidade: 

Reproduz os ficheiros de vídeo gravados em um tempo de duração determinado. A reprodução simultânea de múltiplos canais e a 
troca de canais são suportadas. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Marque a caixa de seleção do canal na lista de canais e clique com o botão direito do rato para escolher uma data no 
calendário.  

 

Figura 108 – Calendário de reprodução 

 

 

Se houverem ficheiros de gravação para esta câmara neste dia no calendário, o ícone para este dia será exibido como . Caso 

contrário, será exibido como . 
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Interface de reprodução  

Utilize também a barra de ferramentas no canto inferior da interface de reprodução para acompanhar o progresso de reprodução, 
como mostrado na figura seguinte.  

 

Figura 109 – Interface de reprodução 

 

Selecione os canais que deseja alternar a reprodução para outros canais ou execute a reprodução simultânea de múltiplos canais.  

 

Figura 110 – Barra de ferramentas de reprodução 

 

Tabela 16 – Informações detalhadas da Barra de ferramentas de reprodução 

Botão Operação Botão Operação Botão Operação 

/  
Áudio 

desativado/ativado /  Iniciar/parar recorte  Bloquear ficheiro 

 
Adicionar 

identificador padrão  

Adicionar 
identificador 
personalizado 

 

Gestão de ficheiros 
para clips de video, 

ficheiros bloqueados 
e identificadores  

/  
Pausa/Reprodução 

reversa  Parar  Zoom digital  

 
Avanço de 30 

segundos  
Retrocesso de 30 

segundos /  Pausa/Reprodução 

 Avanço rápido  Dia anterior  Avanço lento 

 Tela cheia  Sair  Dia seguinte 

 Guardar os clipes  Barra de processo /

 

Expansão/redução da 
linha temporal 

 

 

 O campo  indica o horário inicial e final dos ficheiros de gravação. 

 O ícone  representa a gravação normal (manual ou programada);  representa a gravação por evento (movimento, 
alarme, movimento | alarme, movimento e alarme) 

 Barra de progresso de reprodução: utilize o rato para clicar em qualquer ponto da barra de progresso para localizar 
quadros especiais. 
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6.1.3 Reprodução por Pesquisa de evento  
Finalidade: 

Reprodução de ficheiros de gravação em um ou mais canais submetidos à busca restringindo o tipo de evento (deteção de 
movimento, entrada de alarme ou VCA). A comutação de canais é suportada.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Clique em  e selecione  para aceder ao interface Reprodução de eventos. 

3. Selecione as opções Entrada de alarme, Movimento, Deteção de linha cruzada, Deteção de intrusão como tipo de evento, e 
informe a hora inicial e final para a busca.  

 

Figura 111 – Pesquisa de vídeo por deteção de movimento 

 
4. Clique em Pesquisar e os ficheiros de gravação correspondentes ás condições de busca serão exibidos na lista.  

5. Selecione e clique no botão  para reproduzir os ficheiros de gravação. 

Para retornar á interface de busca, clique em Voltar. 

Se houver apenas um canal acionado, clique no botão  que irá direcioná-lo para a interface Reprodução em tela cheia 
deste canal.  

Se forem acionados diversos canais, clique no botão , que irá direcioná-lo para a interface de Reprodução sincronizada. 

Marque a caixa de confirmação  para selecionar um canal para reprodução ou selecione diversos canais para reprodução 
sincronizada. 

 

A quantidade máxima de canais suportados pela reprodução sincronizada varia de acordo com os diferentes Modelos. 

 

Figura 112 – Selecione os canais para realizar uma reprodução sincronizada 
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6. Interface de Reprodução de evento. A barra de ferramentas no canto inferior da interface de reprodução pode ser utilizada 
para controlar o processo de reprodução.  

 

Figura 113 – Interface de reprodução por evento 

 

A pré-reprodução e pós-reprodução podem ser configuradas para a reprodução de ficheiros de gravação acionados por 
evento.  

Pré-reprodução: É o tempo definido para reprodução antes do evento. Por exemplo, quando um alarme acionar a gravação às 
10:00, e o tempo de pré-reprodução for ajustado para 5 segundos, o vídeo será reproduzido às 9:59:55.  

Pós-reprodução: É o tempo definido para reprodução após o evento. Por exemplo, quando um alarme acionar a gravação às 
11:00, e o tempo de pós-reprodução for ajustado para 5 segundos, o vídeo será reproduzido até 11:00:05.  

7. Clique no botão  ou  para selecionar os eventos próximo e anterior. Consulte a Tabela 16 para verificar as descrições 
dos botões na barra de ferramentas. 

 

6.1.4 Reprodução por identificador 
Finalidade: 

O identificador de vídeo permite gravar informações relativas, como pessoas e localizações de um determinado ponto no tempo 
durante a reprodução. Os identificadores de vídeo também podem ser utilizados para buscar os ficheiros de gravação e determinar o 
ponto da posição no tempo.  

Antes de reproduzir utilizando o identificador:  

1. Aceda ao interface de Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Busca e reproduz os ficheiros de gravação. Consulte o Capítulo 6.1.2 Reprodução por busca normal para obter mais 
informações de busca e reprodução dos ficheiros de gravação.  
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Figura 114 – Interface de reprodução por tempo 

 

Clique no botão  para adicionar um identificador padrão. 

Clique no botão  para adicionar um identificador personalizado e um nome de identificação de entrada. 

 

Figura 115 – Adicionar identificador 

 

 

Até 64 identificadores podem ser adicionados em um único ficheiro de vídeo. 

3. Gestão de identificadores. 

Clique no botão  para marcar, editar e apagar identificadores. 

 

Figura 116 – Interface de gestão de identificadores 

 

Passos: 

1. Selecione a opção Identificador na lista exibida no interface de Reprodução.   

2. Selecione os canais, edite a hora inicial e final e clique em Pesquisar para aceder ao interface Resultado da pesquisa. 

 

Também há a opção para inserir uma palavra-chave na caixa de texto  para pesquisar o identificador de 
sua preferência.  



Manual de utilizador – Gravadores HAVR 

 
75 

 

Figura 117 – Pesquisa de vídeo por identificador 

 
3. Clique no botão  para reproduzir o ficheiro. 

Clicando no botão Voltar, irá retornar à interface de busca.  

  

• A pré-reprodução e pós-reprodução podem ser configurada. 

• Clique no botão  ou  para selecionar os identificadores próximo e anterior. Consulte a Tabela 16para verificar as 
descrições dos botões na barra de ferramentas. 

•  

6.1.5 Reprodução por Pesquisa Inteligente 
Finalidade: 

A função Inteligente Reprodução inteligente oferece uma maneira fácil para obter as informações menos efetivas. Ao selecionar o 
modo de reprodução Inteligente, o sistema irá analisar o vídeo que contém informações VCA e de movimento, e irá marcá-lo com a 
cor verde na barra de progresso Reprodução. A regra de filtragem dos ficheiros de gravação e da velocidade de reprodução para 
vídeos relacionados e não-relacionados pode ser configurada de acordo com a sua preferência. 

Antes de iniciar: 

Para obter resultados da pesquisa inteligente, o tipo de evento correspondente deve estar ativado e configurado na câmara IP. Aqui 
tomamos o exemplo de deteção de intrusão.  

1. Faça log in na câmara IP através do web browser, e ative a deteção de intrusão marcando a caixa de verificação 
correspondente. Pode entrar no interface de configuração da Deteção de intrusão via Configuração > Avançado > 
Configuração > Eventos > Deteção de intrusão. 

 

Figura 118 – Configuração da deteção de intrusão numa câmara IP 

 

2. Configure os parâmetros necessários da intrusão, incluindo a área, agendamento de armação e métodos de linkage. Consulte o 
manual de utilizador da câmara IP para instruções mais detalhadas. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Selecione Inteligente na lista suspensa, que está no topo esquerdo. 

3. Selecione uma câmara na lista. 
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Figura 119- Interface de reprodução inteligente 

 

4. Selecione a data no calendário e clique no botão  para reproduzir. 

 

Tabela 17 – Informações detalhadas da Reprodução inteligente 

Botão Operação Botão Operação Botão Operação 

 

Desenhe uma linha 
para Deteção de 
cruzamento de linha  

 

Desenhe 
quadrilátero para a 
deteção de intrusão 

 

Desenhar 
retângulo para a 
deteção de 
intrusão 

 

Defina tela cheia 
para Deteção de 
movimento 

 

Limpar tudo   /  
Iniciar/Parar 
recorte 

 

Gestão de ficheiros 
para clips de vídeo  

Parar reprodução /  Pausa/reprodução 

 

Configurações 
 

Pesquisa de vídeos 
 

Filtrar ficheiros de 
vídeo, definindo 
os personagens 
alvo 

5. Clique e arraste o rato para desenhar a área (s) de busca Smart do evento VCA ou evento de movimento. 

• Deteção de linha cruzada  

Clique no botão , selecione a tela de exibição de vídeo para indicar o ponto inicial e final da linha.  

• Deteção de intrusão  

Clique no botão  e informe os 4 pontos para definir uma região quadrilateral para deteção de intrusão. Apenas uma 
região pode ser definida.  

• Deteção de movimento 

Clique no botão  e clique e arraste o rato para definir a área de deteção manualmente. Clique no botão  para 
definir a tela cheia como área de deteção. 

6. Clique  para configurar a pesquisa inteligente. 
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Figura 120 – Configuração  

 

Saltar vídeo não relacionado: O vídeo não relacionado não será reproduzido se esta função estiver ativada. 

Reproduzir vídeo não relacionado a: Define a velocidade da reprodução do vídeo não relacionado. Pode selecionar 8/4/2/1. 

Reproduzir vídeo relacionado a: Define a velocidade da reprodução do vídeo relacionado. Pode selecionar 8/4/2/1. 

 

Pré e pós reprodução não estão disponíveis para eventos do tipo movimento. 

7. Clique em  para pesquisar e reproduzir os vídeos correspondentes. 

8. (Opcional) Clique em  para filtrar o vídeo pesquisado através da filtragem de características do alvo, nomeadamente o 
género e a idade do individuo e se ele/ela utiliza óculos.  

 

Figura 121 – Configurar filtro de resultados 

 

 

A função de filtragem de resultados só é suportada por câmaras IP.  

 

6.1.6 Reprodução por registos do sistema 
Finalidade: 

Reprodução dos ficheiros de vídeo associados aos canais após a Pesquisa de registos do sistema.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações de registo. 

Menu>Manutenção>Informações de registo 
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Figura 122 – Interface de Pesquisa de registo do sistema 

 
2. Selecione a guia Pesquisa de registos para aceder a Reprodução por registos do sistema  

Defina o tempo e o tipo de busca e clica em Pesquisar. 

 

Figura 123 – Resultado da pesquisa de registo do sistema 

 
3. Escolha um registo que contenha o ficheiro de gravação e clique em  para aceder ao interface Reprodução. 

 

Se não houver ficheiros de gravação no período do registo, será exibida a caixa de mensagens “Nenhum resultado 
encontrado”.  

A barra de ferramentas na parte inferior do interface de reprodução pode ser usada para controlar o processo de reprodução. 

 

Figura 124 – Interface de Reprodução por registos 
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6.1.7 Reprodução por sub períodos 
Finalidade: 

Os ficheiros podem ser reproduzidos em múltiplos períodos em simultâneo no ecrã. 

Passos: 

1. Aceda ao Interface de Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Selecione Sub períodos a partir do menu suspenso no canto superior esquerdo da página para entrar no Interface de 
reprodução Sub períodos. 

3. Selecione a data e inicie a reprodução do ficheiro de vídeo.    

4. Selecione o Número de divisão do ecrã a partir da lista suspensa. Pode configurar até 16 janelas de visualização  

 

Figura 125 – Interface de reprodução de sub períodos  

 

 

De acordo com o Número definido ecrãs divididos, os ficheiros de vídeo na data selecionada pode ser dividido em segmentos médios 
para Reprodução. Por exemplo, se existem ficheiros de vídeo que existem entre 16:00 e 22:00, e o modo de visualização de tela 
selecionado é 6, em seguida, ele pode reproduzir os ficheiros de vídeo por 1 hora em cada tela em simultâneo. 

  

6.1.8 Reprodução do ficheiro externo  
Finalidade:  

Realize os seguintes passos para buscar e reproduzir os ficheiros nos dispositivos externos.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Selecione o Ficheiro externo na lista exibida no canto superior esquerdo.  

Os ficheiros são listados na lista do canto direito.  

Clique no botão para atualizar a lista de ficheiros.  

3. Selecione e clique no botão  para reproduzir o ficheiro. 
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Figura 126 – Interface da reprodução de ficheiro externo 

 

6.2 Funções auxiliares de reprodução 

6.2.1 Reprodução frame a frame 
Finalidade: 

Reprodução de ficheiros de vídeo frame a frame para verificar os detalhes de imagens do vídeo na ocorrência de eventos incomuns. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Reprodução e clique no botão  até que a velocidade seja alterada para frame único. 

2. Um clique na tela de reprodução representa a reprodução ou reprodução em retrocesso de um frame. Também é possível 

utilizar o botão  na barra de ferramentas.  

 

6.2.2 Zoom digital  
Passos: 

1. Clique no botão   na barra de controlo de reprodução para aceder ao interface Zoom digital.  

2. Use o rato para desenhar um retângulo vermelho e sua imagem interna será ampliada em até 16 vezes.  

 

Figura 127 – Desenhar área de zoom digital 

 

3. Clique com o botão direito na imagem para fechar a interface de zoom digital.  
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6.2.3 Reprodução reversa de múltiplos canais  
Finalidade: 

Reproduza os ficheiros de gravação de múltiplos canais de forma reversa. A reprodução reversa simultânea de até 16 canais é 
suportada. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Reprodução. 

Menu>Reprodução 

2. Marque mais de uma caixa de seleção para selecionar vários canais e clique para escolher uma data no calendário.  

 

Figura 128 – Interface de reprodução sincronizada de 4 canais 

 

3. Clique em  para reproduzir os ficheiros de gravação de forma reversa 
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Capítulo 7 | Backup 

7.1 Backup dos ficheiros de gravação  
Antes de iniciar: 

Insira o(s) dispositivo(s) de backup no dispositivo. 

7.1.1Backup por pesquisa de vídeo normal  
Finalidade: 

Os ficheiros de gravação podem ser duplicados em backup para vários dispositivos USB, como pendrives USB, discos rígidos USB, 
e-SATA HDD e gravador USB.  

Backup utilizando pendrives USB, discos rígidos USB e gravador USB   

Passos: 

1. Aceda ao interface Exportação. 

Menu>Exportação>Normal  

2. Selecione as câmaras a pesquisar 

3. Defina as condições de pesquisa e carregue no botão Pesquisa para entrar no interface de resultados de pesquisa.  

 

Figura 129 – Interface de exportação normal 

 

4. O vídeo correspondente será mostrado no modo de visualização Gráfico ou Lista.  

Clique no botão  para reproduzir o ficheiro de gravação, caso queira verificá-lo. 

Marque a caixa de seleção antes de realizar o backup nos ficheiros de gravação necessários. 

 

O tamanho dos ficheiros selecionados atualmente é exibido no canto inferior esquerdo da janela. 

 

Figura 130 – Resultado da pesquisa de vídeo normal para backup 

 

5. Selecione os ficheiros de vídeo do Gráfico ou Lista para exportação, e clique no botão Exportação para entrar no interface. 
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Exportação. 

Pode também clicar em Exportar todos para selecionar todos os ficheiros de vídeo e entrar no interface Exportação. 

 

Figura 131 – Exportação da pesquisa de vídeo usando uma Flash Drive USB 

 

6. Selecione o dispositivo de backup a partir da lista suspensa e pode também selecionar o formato de ficheiro para filtrar os 
ficheiros existentes no dispositivo backup.  

7. Selecione o tipo de dispositivo de MP4 a AVI 

8. Clique no botão Exportação no interface de Exportação para iniciar o processo de backup. Na caixa de mensagem pop-up, 
selecione a Exportação dos ficheiros de vídeo ou o player para o dispositivo de backup. Clique OK para confirmar.  

 

Figura 132 – Selecione o ficheriro ou player para Backup

 
9. Aparecerá uma mensagem a informar que a exportação foi concluída. Clique OK para confirmar. 

 

Figura 133 – Exportação terminada 

 

 

O backup de ficheiros de vídeo usando USB ou SATA tem as mesmas instruções de operação. Por favor, Consulte os passos descritos 
acima. 

 

7.1.2 Backup por Pesquisa de evento  
Finalidade: 

Gravação de backup de ficheiros de gravação relacionados a eventos utilizando dispositivos USB, como pendrives USB, discos rígidos 
USB e gravador USB.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de Exportação. 
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Menu > Exportação > Evento 

2. Selecione as câmaras para pesquisar.  

3. Selecione os tipos de evento  

 

Figura 134 – Pesquisa de eventos para Backup 

 

4. Selecione as condições de pesquisa e clique no botão Pesquisa para entrar no interface de resultados de pesquisa. Os ficheiros 
de vídeo correspondentes são mostrados no modo Gráfico ou Lista.  

5. Selecione os ficheiros a partir do Gráfico ou Lista para Exportação.  

 

Figura 135 – Resultado da Pesquisa de evento 

 

6. Para a exportação, por favor, consulte o passo 5 do Capítulo 7.1.1 Backup por pesquisa de vídeo normal .   

 

7.1.3 Backup de clipes de vídeo  
Finalidade: 

Selecione os clipes de vídeo para exportar diretamente durante a reprodução, utilizando dispositivos USB, como pendrives USB, 
discos rígidos USB e gravadores USB.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de Reprodução. 

2. Durante a Reprodução, use os botões  ou  na barra de ferramentas da reprodução cara iniciar ou cortar clipes de vídeo 
gravados. 

3. Clique  para entrar no interface de gestão de ficheiros.  
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Figura 136 -Video Clips Exportação Interface de exportação de clips de vídeo 

 

4. Para a exportação, por favor, consulte o passo 5 do Capítulo 7.1.1 Backup por pesquisa de vídeo normal  

 

7.2 Gestão dos dispositivos de backup  
Gestão das flash drives USB, USB HDDs e eSATA HDDs 

Passos: 

1. Aceda ao interface Exportação. 

 

Figura 137 – Gestão do dispositivo de armazenamento 

 

2. Gestão do dispositivo de backup. 

Clique no botão Nova pasta se desejar criar uma Nova pasta no dispositivo de backup. 

Selecione o ficheiro ou a pasta no dispositivo de backup e clique no botão  se desejar apagá-lo. 

Clique no botão Apagar se desejar apagar os ficheiros de CD/DVD que permita reescrita.  

Clique no botão Formatar se desejar formatar o dispositivo de backup. 

 

Se o dispositivo de backup não for reconhecido: 

• Clique no botão Atualizar. 

• Ligue novamente o dispositivo 

• Verifique a compatibilidade com o fabricante. 
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Capítulo 8 | Ajustes de alarme 

8.1 Ajuste da deteção de movimento  
Passos: 

1. Aceda ao interface Deteção de movimento da Gestão da câmara e selecione a câmara que deseja aplicar a deteção de 
movimento. 

Menu> Câmara> Movimento 

 

Figura 138 – Interface de configuração da Deteção de movimento 

 

2. Defina a área de deteção e a sensibilidade. 

Marque a caixa de confirmação  para habilitar a deteção de movimento; utilize o rato para traçar a(s) área(s) de deteção e 
arraste a barra de sensibilidade para definir a sensibilidade.  

Clique no ícone  para definir as funções de resposta do alarme. 

 

Figura 139 – Definição da área de deteção e sensibilidade 

 

3. Clique na guia Acionar canal e selecione um ou mais canais que irão iniciar a gravação ou alternar o monitoramento em tela 
cheia quando o alarme de movimento for acionado. 

 

Figura 140 – Ajuste da câmara acionadora de deteção de movimento 

 

4. Ajuste a programação de armamento do canal.  

Selecione a guia Agendar armamento para ajustar o agendamento de armamento do canal.  

Selecione um dia da semana; até oito períodos de tempo podem ser ajustados para cada dia. Ou clique no botão Copiar para 
copiar os ajustes do período de tempo para outros dias.  
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Os períodos de tempo não devem ser repetidos ou sobrepostos. 

  

Figura 141 – Ajuste do agendamento de armamento de deteção de movimento 

 

5. Clique na guia Ações de ligação para configurar as funções de resposta de alarme do alarme de movimento  

Repita as etapas acima para configurar a programação de armamento de outros dias da semana.  

Clique em OK para concluir os ajustes de deteção de movimento do canal. 

6. Se deseja ajustar a deteção de movimento de outro canal, repita as etapas acima ou simplesmente copie os ajustes acima para 
este canal. 

 

Não é permitido copiar a função “Ativar canal”. 

 

8.2 Ajuste dos alarmes do sensor  
Finalidade: 

Configure o método de ajuste de um alarme do sensor externo.  

Passos: 

1. Aceda à função Ajustes de alarme da função Configuração do sistema e selecione uma entrada de alarme.  

Menu> Configuração> Alarme 

Selecione a guia Entrada de alarme para aceder ao interface Ajustes de entrada de alarme. 

 

Figura 142 – Interface de estado de alarme da configuração do sistema 

 

2. Defina o método de ajuste da entrada de alarme selecionada.  
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Marque a caixa de confirmação Ajustes e clique no botão  para ajustar as funções de resposta de alarme. 

 

Figura 143 – Interface de ajustes da entrada de alarme 

 

3. Selecione a guia Acionar canal e selecione um ou mais canais que irão iniciar a gravação ou alternar o monitoramento em tela 
cheia quando a entrada de alarme externo for acionada.  

4. Selecione a guia Agendar armamento para ajustar o agendamento de armamento do canal.  

Selecione um dia da semana e até oito períodos de tempo podem ser ajustados para cada dia.  

 

Os períodos de tempo não devem ser repetidos ou sobrepostos. 

 

Figura 144 – Set Agendamento de armaçãoof Alarm Input 

 

5. Selecione a guia Ações de ligação para configurar as funções de resposta de alarme da entrada de alarme  

Repita as etapas acima para configurar a programação de armamento de outros dias da semana. O botão Copiar também é 
utilizado para copiar um agendamento de armamento para outros dias.  

6. Se houver necessidade, selecione a guia Vinculação de PTZ e defina a vinculação de PTZ da entrada de alarme.  

Ajuste os parâmetros Vinculação de PTZ e clique no botão OK para concluir os ajustes da entrada de alarme.  

 

Verifique se o PTZ ou speed dome suportam a vinculação de PTZ.  

Uma entrada de alarme pode acionar presets, patrulhas ou patterns em mais de um canal. Porém, os presets, patrulhas e 
patterns são exclusivos.  
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Figura 145 -Ajuste da vinculação de PTZ da entrada de alarme 

 
7.  Se deseja definir a função de ajuste de outra entrada de alarme, repita as etapas acima ou simplesmente copie os ajustes 

acima para tal entrada. 

 

Figura 146 – Ajustes da cópia da entrada de alarme 

 

8.3 Deteção de perda de vídeo  
Finalidade: 

Deteta a perda de vídeo de um canal e executa as ações de resposta de alarme. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Perda de vídeo da função Gestão da câmara e selecione o canal que deseja detetar.  

Menu> Câmara> Perda de vídeo 

 

Figura 147 – Interface de configuração de perda de vídeo 
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2. Configure o método de ajuste da perda de vídeo. 

Marque a caixa de confirmação Ativar alarme de Perda de vídeo. 

Clique no botão  para configurar o método de ajuste da perda de vídeo. 

3. Ajuste a programação de armamento do canal. Set agendamento de armaçãoof the channel. 

Selecione a guia Agendar armamento para ajustar o agendamento de armamento do canal.  

Selecione um dia da semana; até oito períodos de tempo podem ser ajustados para cada dia. Ou clique no botão Copiar para 
copiar os ajustes do período de tempo para outros dias.  

  

Os períodos de tempo não devem ser repetidos ou sobrepostos. 

 

Figura 148 -Ajuste da programação de armamento da perda de vídeo 

 
Repita as etapas acima para definir a programação de armamento de outros dias da semana. O botão Copiar também é 
utilizado para copiar um agendamento de armamento para outros dias. 

4. Selecione a guia Ações de ligação para configurar a função de resposta de alarme da perda de vídeo. 

5. Clique em OK para concluir os ajustes de perda de vídeo do canal.  

6. Repita os passos acima para concluir os ajustes de outros canais ou clique no botão Copiar para copiar os ajustes acima para 
eles.  

 

8.4 Deteção de adulteração de vídeo  
Finalidade: 

Aciona o alarme quando a lente está coberta e executa a função de resposta de alarme.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Adulteração de vídeo da função Gestão da câmara e selecione o canal que deseja detetar a adulteração de 
vídeo. 

Menu> Câmara> Deteção de Adulteração de vídeo 



Manual de utilizador – Gravadores HAVR 

 
91 

 

 

Figura 149 – Interface de adulteração de vídeo 

 
2. Marque a caixa de confirmação Ativar adulteração de vídeo.  

3. Arraste a barra de sensibilidade e selecione um nível de sensibilidade adequado.  

4. Clique no ícone  para definir o método de ajuste da adulteração de vídeo. Ajuste a programação de armamento e as 
funções de resposta de alarme do canal.  

1) Clique na guia Programação de armamento para definir a programação de armamento da função de resposta.  

2) Selecione um dia da semana; até oito períodos de tempo podem ser ajustados para cada dia.  

 Os períodos de tempo não devem ser repetidos ou sobrepostos. 

 

Figura 150 – Ajuste da programação de armamento da adulteração de vídeo 

 
3) Selecione a guia Ações de ligação para configurar as funções de resposta de alarme do alarme de adulteração de vídeo. 

Repita as etapas acima para definir a programação de armamento de outros dias da semana. O botão Copiar também é 
utilizado para copiar um agendamento de armamento para outros dias.  

4) Clique no botão OK para concluir os ajustes de adulteração de vídeo do canal.  

Repita os passos acima para concluir os ajustes de outros canais ou clique no botão Copiar para copiar os ajustes acima 
para eles.  

5. Clique no botão Aplicar para salvar e ativar as configurações. 

 

8.5 Ajustes dos diagnósticos de qualidade do vídeo diário  
Finalidade: 

O dispositivo oferece duas maneiras de diagnosticar a qualidade do vídeo: manual e diária. Execute as seguintes etapas para definir o 
limiar do diagnóstico e as funções de vinculação.   
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Passos: 

1. Aceda ao interface Qualidade da diagnóstico da gestão da câmara e selecione o canal que quer ver a adulteração de vídeo. 

Menu> Câmara> Diagnóstico da qualidade de vídeo 

 

Figura 151 – Interface de Diagnóstico da qualidade de vídeo Interface 

 

2. Marque a caixa de verificação Ativar Diagnóstico da qualidade de vídeo. 

 

Para ativar o Diagnóstico da qualidade de vídeo, a função deve ser suportada pela câmara selecionada. 

3. Ative e ajuste a limiar dos tipos de diagnósticos: Imagem embaçada, Brilho anormal e Colorido.  

Marque a caixa de confirmação correspondente do tipo de diagnóstico e ajuste sua limiar, clicando e arrastando a barra. 

 

Quanto maior a limiar, mais difícil será detetar a exceção.  

4. Clique no ícone  para definir o método de ajuste do diagnóstico de qualidade do vídeo. Ajuste a programação de 
armamento e as funções de resposta de alarme do canal. 

1) Clique Programação de armamento a definir a programação de armamento da função de resposta. 

2) Selecione um dia da semana; até oito períodos de tempo podem ser ajustados para cada dia. 

 

Os períodos de tempo não devem ser repetidos ou sobrepostos. 

 

Figura 152 – Ajuste da programação de armação do diagnóstico de qualidade de vídeo 

 

3) Selecione a guia Ações de ligação para configurar as funções de resposta de alarme do alarme de diagnóstico da 
qualidade de vídeo 

Repita as etapas acima para definir a programação de armamento de outros dias da semana. O botão Copia) também é 
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utilizado para copiar um agendamento de armamento para outros dias.  

4) Clique no botão OK para completar o Diagnóstico da qualidade de vídeo para cada canal. 

5. Clique no botão Aplicar para salvar e ativar as configurações. 

6. Os mesmos ajustes podem ser copiados para outras câmaras, clicando no botão Copiar – opcional. 

 

8.6 Tratamento de Exceções 
Finalidade: 

Os ajustes de exceção são referentes ao método de ajuste de várias exceções, por exemplo:  

 Disco rígido cheio: O disco rígido está cheio.  

 Erro no disco rígido: Erro de gravação do disco rígido, disco rígido não formatado, etc.  

 Queda de rede: Cabo de rede desconectado.  

 Conflito de IP: Endereço IP duplicado.  

 Login inválido: ID ou password de utilizador incorreto.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Exceções e opere várias exceções. 

Menu > Configuração > Exceções  

 

Figura 153 – Interface de ajustes de exceção 

 

2. Marque a caixa de confirmação Habilitar sugestões para eventos para exibir o ícone  durante a ocorrência de eventos 

excecionais. E clique no ícone  para selecionar a sugestão de exibição do evento detalhado.  

 

Figura 154 – Evento detalhado 
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Figura 155 – Evento detalhado 

 
3. Define as funções de vinculação do alarme. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 8.7 . 

4. Clique em Aplicar para salvar as configurações.  

 

8.7 Ajustes das funções de resposta do alarme 
Finalidade: 

Executa funções de resposta do alarme a serem ativadas na ocorrência de um alarme ou uma exceção, que incluem Monitorização 
em tela cheia, Aviso sonoro, Notificação à central de monitorização, Envio de e-mails e Acionar Saída do alarme.  

 

Monitorização em tela cheia 

Quando o alarme é acionado, o monitor local (monitor HDMI, VGA ou CVBS) exibe em tela cheia a imagem do vídeo do canal sob 
alarme configurado no monitoramento em tela cheia.   

Se os alarmes dispararem simultaneamente em vários canais, suas imagens em tela cheia serão comutadas em intervalos de 10 
segundos (tempo de permanência padrão). Um tempo de permanência diferente pode ser ajustado, por meio do acesso Menu > 
Configuração > Visualização de imagens ao vivo).  

A troca automática será encerrada assim que o alarme parar e então a interface Visualização de imagens ao vivo.  

  

Aviso sonoro  

Aciona um bip audível quando o alarme é detetado.  

  

Notificação à central de vigilância 

Na ocorrência de um evento, envia um sinal de exceção ou alarme para o host de alarme remoto. O host de alarme corresponde ao 
PC instalado com o Remote Client (Cliente remoto).  

  

O sinal de alarme será transmitido automaticamente no modo de deteção quando o host de alarme remoto for configurado.  

  

Envio de e-mails 

Quando o alarme é detetado, envia um e-mail com informações de alarme a um ou mais utilizadores.  
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Saída do acionador de alarme 

Aciona uma saída de alarme quando ele é disparado.  

 

Passos: 

1. Aceda ao interface Saída de alarme. 

Menu> Configuração> Alarme> Saída de alarme 

Selecione uma saída de alarme e defina o nome e o tempo de permanência do alarme.  

 

Figura 156 – Interface de ajustes da saída de alarme 

 

 

Ao selecionar a função Excluir manualmente na lista suspensa de Tempo de espera, a exclusão será permitida somente através 
do acesso Menu > Manual > Alarme.  

2. Clique no botão  para configuração do agendamento de armamento da saída de alarme. 

Selecione um dia da semana, e até oito períodos de tempo podem ser ajustados para cada dia.  

 

Os períodos de tempo não devem ser repetidos ou sobrepostos. 

 

Figura 157 – Ajuste da programação de armação da saída de alarme 

 
3. Repita as etapas acima para definir a programação de armamento de outros dias da semana. O botão Copiar também é 

utilizado para copiar um agendamento de armamento para outros dias.  

Clique no botão OK para concluir os ajustes de programação de armação da saída de alarme.  

4. Clique no botão Aplicar para salvar as configurações. 
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Capítulo 9 | Alarme VCA 
Finalidade: 

O DVR pode receber alarmes VCA (Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão, mudança repentina de cenário e deteção 
de exceção de áudio) enviados pela câmara analógica, e a deteção VCA deve estar primeiramente ativada e configurada no interface 
Configurações da câmara. Todas as outras deteções VCA devem ser suportadas pela câmara IP conectada.  

 

• O DVR da série HAVR-XXMT não suporta alarmes VCA.  

• O DVR da série HAVR-XXHT suporta 2-ch VCA (Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão e deteção de mudança 
repentina de cenário). Canais com áudio suportam deteção de exceção de áudio. 

• Outros Modelos suportam 1-ch VCA (deteção de linha de cruzamento e movimento). Canais com áudio suportam deteção 
de exceção de áudio. 

 

9.1 Deteção facial 
Finalidade: 

A função de deteção de facial deteta rostos que aparecem na cena de vigilância e algumas determinadas ações podem ser tomadas 
quando o alarme é disparado. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu > Câmara > VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA. 

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

 

Figura 158 – Deteção facial 

 

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Deteção facial. 

4. Clique em  para entrar no interface de configuração Deteção facial. Configure o canal de ativação, agendamento de 
armação e ação de linkagem para o Alarme de Deteção facial.  

5. Clique no botão Definição de regras para definir as regras da Deteção facial. Pode arrastar o controlo deslizante para definir a 
sensibilidade de deteção. 

Sensibilidade: Faixa [1-5]. Quanto maior o valor, mais facilmente a face pode ser detetada. 

 

Figura 159 – Definição da sensibilidade da Deteção facial

 
6. Clique em Aplicar para ativar as definições.  
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9.2 Deteção de veículos 
Finalidade: 

A Deteção de veículos está disponível para a monitorização do tráfego rodoviário. Em Deteção de Veículos, o veículo que passa pode 
ser detetado e a imagem da sua matrícula pode ser capturada. Pode enviar um sinal de alarme para notificar o centro de vigilância e 
carregar a imagem capturada para o servidor FTP. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu> Câmara> VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA.  

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Deteção de veículos. 

4. Marque a caixa de Ativar para ativar esta função. 

 

Figura 160 – Configurar Deteção de veículos 

 

5. Clique em  para configurar o canal de ativação, agendamento de armação e ações de linkagem para Lista negra, Lista 
branca e Outros.  

6. Clique em Definição de regras para entrar no interface Definição de regras. Configure a faixa, carregamento de imagem e 
definições de legenda. Pode selecionar até 4 faixas. 

 

Figura 161 -Definição de regras 

 

7. Clique Guardar para guardar as configurações.  

 

Por favor, consulte manual de utilizador da câmara IP para informações detalhadas sobre Deteção de veículos.  
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9.3 Deteção de cruzamento de linha  
Finalidade: 

Esta função pode ser utilizada para a deteção de pessoas, veículos e objetos atravessar uma linha virtual definida. A direção pa 
passagem da linha pode ser definido como bidirecional, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E pode definir o 
tempo para a resposta da ação de alarme, tais como monitorização de tela cheia, aviso sonoro, etc. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu> Câmara> VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA.  

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Deteção de cruzamento de linha. 

4. Marque a caixa Ativar para ativar esta função. 

5. Clique em  para configurar o canal de ativação, agendamento de armação e ações de linkagem para a ativação do alarme 
de Deteção de cruzamento de linha.  

6. Clique no botão Definição de regras para definir as regras de Deteção de cruzamento de linha.  

1) Selecione a direção para A<->B, A->B ou B->A.  

A<->B: Mostra apenas a seta na direção do lado B. Quando um objeto cruza a linha configurada, ambas direções podem 
ser detetadas e o alarme acionado.  

A->B: Apenas o objeto que cruza a linha configurada do lado A para o lado B pode ser detetada.  

B->A: Apenas o objeto que cruza a linha configurada do lado B para o lado A pode ser detetada. 

2) Arraste o botão para definir a sensibilidade de deteção.  

Sensibilidade: Faixa [1-100]. Quanto maior o valor, mais facilmente o alarme de deteção é acionado. 

3) Clique em OK para guardar a as definições da regras e voltar ao interface de configuração de Deteção de cruzamento de 
linha. 

 

Figura 162 – Configuração das regras de Deteção de cruzamento de linha 

 

7. Clique em  e defina dois pontos na janela de previsualização para desenhar a linha virtual.  

Pode usar o botão  para limpar a linha virtual existente e desenhar novamente uma linha.  

 

Pode configurar até 4 regras.  
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Figura 163 – Desenhe a linha para Deteção de cruzamento de linha  

 

8.  Clique em Aplicar para ativar as definições.   

 

A mudança repentina de cenário e a Deteção de cruzamento de linha não podem ser ativados no mesmo canal. 

 

9.4 Deteção de intrusão  
Finalidade: 

A função Deteção de intrusão deteta pessoas, veículos ou outros que entram e ficam algum tempo dentro de uma região virtual 
pré-definida e algumas ações podem ser tomadas após o disparo do alarme. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu> Câmara> VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA.  

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Deteção de intrusão. 

4. Marque a caixa Ativar para ativar esta função. 

5. Clique  para configurar o canal de ativação, agendamento de armação e ações de linkagem para o alarme de deteção de 
intrusão.  

6. Clique no botão Definição de regras para definir as regras de deteção de intrusão. Defina os seguintes parâmetros: 

1) Limite: Faixa [1s-10s], o limite de tempo de permanência prolongada do objeto na região. Quando a duração do objeto na 
área de deteção definida é mais longo do que o tempo definido, o alarme será acionado. 

2) Arraste o botão para definir a sensibilidade de deteção. 

Sensibilidade: Faixa [1-100]. O valor da Sensibilidade define o tamanho do objeto que pode acionar o alarme. Quanto 
maior o valor, mais facilmente o alarme de deteção é acionado. 

3) Percentage: Faixa [1-100]. A Percentagem define a relação entre a parte em-região do objeto que pode disparar o alarme. 
Por exemplo, se a percentagem é fixada em 50%, quando o objeto entra na região e ocupa metade de toda a região, o 
alarme é disparado. 
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Figura 164 – Definição das regras de deteção de intrusão 

 

4) CliqueOK para guardar a as definições da regras and back to the Deteção de cruzamento de linha settings interface. 

7. Clique em  e desenhe um quadrilátero na janela de visualização, especificando quatro vértices da região de Deteção, e 
clique com o botão direito do rato para completar o desenho. Só pode configurar uma região. 

Pode usar o botão  para limpar a linha virtual existente e desenhar novamente uma linha. 

 

Pode configurar até 4 regras.  

 

Figura 165 -Desenhar a área de Deteção de intrusão  

 

8. Clique em Aplicar para guardar as configurações.   

 

A mudança repentina de cenário e a deteção de intrusão não podem ser ativados no mesmo canal. 

 

9.5 Deteção de entrada em região  
Finalidade: 

A função de Deteção de entrada em região deteta pessoas, veículos ou Outros objetos que entram numa região virtual pré-definida a 
partir de fora, e algumas determinadas ações podem ser tomadas quando o alarme é disparado. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu> Câmara> VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA.  

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Deteção de entrada em região. 

4. Marque a caixa Ativar para ativar esta função. 

5. Clique em  para configurar o canal de ativação, agendamento de armação e ações de linkagem para o alarme de Deteção 
de entrada em região.  
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6. Clique no botão Definição de regras para definir a Sensibilidade da Deteção de entrada em região. 

Sensibilidade: Faixa [0-100]. Quanto maior o valor, mais facilmente o alarme de deteção é acionado. 

7. Clique  e desenhe um quadrilátero na janela de visualização, especificando quatro vértices da região de deteção, e clique 
com o botão direito do rato para completar o desenho. Só pode configurar uma região. 

Pode usar o  para limpar a linha virtual existente e desenhar novamente uma linha. 

 

Figura 166 – Configuração da Deteção de entrada em região   

 

  

Pode configurar até 4 regras.  

8. Clique em Aplicar para guardar as configurações.   

 

9.6 Deteção de saída de região  
Finalidade: 

A função de Deteção saída região deteta pessoas, veículos ou Outros objetos que saem de uma região virtual pré-definida e algumas 
determinadas ações podem ser tomadas quando o alarme é disparado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo 9.5 Deteção de entrada em região para configurar os passos de deteção de saída de região. 

• Pode configurar até 4 regras.  

 

9.7 Detecção de permanência 
Finalidade: 

A função deteção de permanência deteta pessoas, veículos ou outros objetos que permanecem durante mais tempo do que o 
definido numa determinada região e uma série de ações pode ser tomada quando o alarme é ativado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo Deteção de intrusão para configurar os passos de deteção de demora.  

• O Limite [1s-10s] na Definição de regras define o tempo que um determinado objeto permanece numa região. Se definiu o 
valor como 5, o alarme é acionado depois do objeto permanecer na região por 5s; e se definiu o valor como 0, o alarme 
dispara imediatamente após a entrada do objeto na região 

• Pode configurar até 4 regras.  
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9.8 Deteção de ajuntamento de pessoas 
Finalidade: 

A função Deteção de ajuntamento de pessoas é ativado quanto pessoas se juntam numa região virtual pré-definida, e uma série de 
ações pode ser tomada quando o alarme é ativado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo 10.4 Deteção de intrusão para configurar os passos para a Deteção de ajuntamento de 
pessoas.  

• A Percentagem na Definição de regras define a intensidade de pessoas na região. Normalmente, quando a percentagem é 
pequena, o alarme pode ser ativado quando um pequeno número de pessoas se reúne na zona definida.  

• Pode configurar até 4 regras.  

 

9.9 Deteção de movimentos rápidos  
Finalidade: 

O alarme de Deteção de movimentos rápidos é acionado quando pessoas, veículos ou outros objetos movem-se rapidamente numa 
zona virtual pré-definida, e uma série de ações pode ser tomada quando o alarme é ativado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo Deteção de intrusão para configurar os passos para a Deteção de movimentos rápidos.  

• A Sensibilidade na Definição de regras define a velocidade do objeto que pode acionar o alarme. Quanto maior o valor é 
mais fácil de detetar o objeto em movimento que fará disparar o alarme 

• Pode configurar até 4 regras.  

 

9.10 Deteção de estacionamento 
Finalidade: 

A função Deteção de estacionamento deteta estacionamentos ilegais, como por exemplo em autoestradas, ruas de sentido único, 
etc., e uma série de ações pode ser tomada quando o alarme é ativado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo Deteção de intrusão para configurar os passos para a Deteção de estacionamento.  

• O Limite [5s-20s] na Definição de regras define o tempo que um veículo pode estacionar numa região. Se definiu o valor 
como 10, o alarme é acionado após o veículo permanecer na região por mais de 10s. 

• Pode configurar até 4 regras.  

 

9.11 Deteção de bagagem abandonada 
Finalidade: 

A função Deteção de bagagem abandonada deteta objetos abandonada numa região pré-definida tais como bagagem, bolsas, 
materiais perigosos, etc., e uma série de ações pode ser tomada quando o alarme é ativado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo Deteção de intrusão para configurar os passos para a Deteção de bagagem abandonada.  

• O Limite [5s-20s] na Definição de regras define o tempo que os objetos são abandonados na região. Se definiu o valor 
como 10, o alarme é acionado depois do objeto ser abandonado e permanecer na região por 10s. E a Sensibilidade define 
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o grau de similaridade da imagem de fundo. Normalmente, quando a sensibilidade é alta, um objeto abandonado na região 
pode acionar o alarme. 

• Pode configurar até 4 regras.  

 

9.12 Deteção de objetos removidos 
Finalidade: 

A função Deteção de objetos removidos deteta os objetos removidos da região pré-definida, tais como objetos em exposição, e uma 
série de ações pode ser tomada quando o alarme é ativado. 

 

• Por favor, consulte a o Capítulo Deteção de intrusão para configurar os passos para a deteção de objetos removidos.  

• O Limite [5s-20s] na Definição de regras define o tempo que os objetos são removidos da região. Se definiu o valor como 
10, o alarme é acionado depois do objeto desaparecer da região durante 10s. E a Sensibilidade define o grau de 
similaridade da imagem de fundo. Normalmente, quando a sensibilidade é alta, um objeto muito pequeno retirado da 
região pode acionar um alarme. 

• Pode configurar até 4 regras.  

 

9.13 Deteção de exceção de áudio  
Finalidade: 

A função Deteção de exceção de áudio deteta os sons anormais na cena de vigilância, tais como o súbito aumento / diminuição da 
intensidade sonora, tais como e determinadas ações acontecem quando o alarme é acionado. 

 

A deteção de exceção de áudio é suportada por todos os canais analógicos.  

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu> Câmara> VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA.  

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Deteção de exceção de áudio. 

4. Clique e,  para configurar o canal de ativação, agendamento de armação e ação de linkagem para o alarme de exceção de 
áudio.   

5. Clique no botão Definição de regras para definir as regras de exceção de áudio. 

 

Figura 167 – Definir as regras de Deteção de exceção de áudio 
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1) Marque a caixa de verificação Exceção de perda de áudio para ativar a função de deteção de perda de áudio. 

2) Marque a caixa de verificação Deteção de aumento repentino da intensidade sonora para detetar o aumento do som na 
cena de vigilância. Pode definir o limite e a sensibilidade para o aumento da intensidade sonora. 

Sensibilidade: Faixa [1-100], quanto menor for o valor, mais severa a mudança deve ser para desencadear a deteção.  

Limite da intensidade do som: Faixa [1-100], pode filtrar o som no ambiente, mais alto o som ambiente, maior o valor 
deve ser. Pode ajustá-lo de acordo com o ambiente real. 

3) Marque a caixa de verificação Deteção de queda repentina da intensidade sonora para detetar a queda do som na cena 
de vigilância. Pode definir o limite e a sensibilidade para o aumento da intensidade sonora. 

6. Clique em Aplicar para ativar as definições. 

 

9.14 Deteção de desfocagem 
Finalidade: 

A desfocagem da imagem causado pela desfocagem da lente pode ser detetado, tais como e determinadas ações acontecem quando 
o alarme é acionado. 

 

• Por favor, consulte o Capítulo Deteção facial para configurar os passos para a deteção de desfocagem.  

• A Sensibilidade na Definição de regras pode ser definida numa faixa de 1 a 100, e o valor mais alto deteta mais facilmente 
a desfocagem da imagem e pode acionar um alarme.  

 

9.15 Alarme PIR  
Finalidade: 

O alarme PIR (Infravermelhos passivos) é disparado quando um intruso se move dentro do campo de visão do detetor. A energia de 
calor dissipado por uma pessoa, ou quaisquer outras criaturas de sangue quente, tais como cães, gatos, etc, podem ser detetados. 

Passos: 

1. Aceda ao interface de Configurações VCA. 

Menu> Câmara> VCA 

2. Selecione a câmara em que quer configurar o VCA.  

Clique na caixa de verificação do Guardar Imagem VCA para guardar as imagens capturadas aquando da deteção VCA.  

3. Selecione o tipo de deteção VCA para Alarme PIR. 

4. Clique em  para configurar o canal de ativação, agendamento de armação e ação de linkagem para o Alarme PIR.   

5. Clique no botão Definição de regras para definir as regras. Por favor, consulte o Capítulo Deteção facial para mais instruções.  

6. Clique em Aplicar para ativar as definições. 
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Capítulo 10 | Pesquisa VCA  
Com a deteção VCA ativada, o dispositivo suporta Pesquisa VCA para Pesquisa de comportamento, Pesquisa facial, Pesquisa de 
matrículas, Contagem de pessoas e heat map.  

 

Os DVRs da série HAVR-XXMT não suportam Pesquisa VCA.  

 

10.1 Pesquisa facial 
Finalidade: 

Quando são detetados faces nas imagens capturados e guardadas em disco rígido, pode entrar na interface Pesquisa facial para 
pesquisar a foto e reproduzir os arquivos de vídeo relacionados com imagem de acordo com as condições especificadas. 

Antes de iniciar: 

Por favor, consulte a secção Deteção facial para a configuração da Deteção facial.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Pesquisa facial. 

Menu>Pesquisa VCA> Pesquisa facial 

2. Selecione a câmara (s) para a Pesquisa facial. 

 

Figura 168 – Pesquisa facial 

 

3. Especifique a hora de início e de término para a pesquisa de imagens capturadas ou arquivos de vídeo com faces. 

4. Carregar as imagens a partir do seu dispositivo de armazenamento local para combinar o rosto com imagens detetadas.  

5. Definir nível de similaridade para as imagens de origem e as imagens capturadas.  

6. Clique Pesquisa para iniciar a pesquisa. Os resultados da pesquisa da Deteção facial serão mostradas.  

 

Figura 169 – Interface Pesquisa facial  
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7. Reproduzir o arquivo de vídeo de imagem do rosto relacionados. 

Pode clicar duas vezes sobre uma imagem cara a desempenhar o seu ficheiro de vídeo relacionado na janela de exibição no 

canto superior direito, ou selecionar um item de imagem e clique em  para a reproduzir  

Também pode clicar em  para parar a reprodução, ou clique em /  para reproduzir o anterior/próximo ficheiro. 

8. Se quiser exportar as imagens capturadas para o armazenamento local, ligue o dispositivo de armazenamento ao DVR e clique 
em Exportar todos para entrar no interface de exportação. 

Clique Exportar para exportar todas as imagens de faces para o dispositivo de armazenamento.  

Por favor, consulte a Capítulo 7 Backup para saber mais sobre a exportação de ficheiros.  

 

Figura 170 – Exportação de ficheiros 

 

 

10.2 Pesquisa de comportamento  
Finalidade: 

A análise de comportamento deteta uma série de comportamentos suspeitos baseados na deteção VCA, e certos métodos de 
linkagem serão ativados se o alarme for acionado. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Pesquisa de comportamento. 

Menu>Pesquisa VCA> Pesquisa de comportamento  

2. Selecione a câmara (s) para a Pesquisa de comportamento. 

3. Especifique a hora de início e de término para a pesquisa de imagens capturadas.  

 

Figura 171 – Interface Pesquisa de comportamento  

 

4. Selecione o tipo de deteção VCA a partir da lista suspensa, incluindo a Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão, 
Deteção de bagagem abandonada, Deteção de objetos removidos, Deteção de entrada em região, deteção de saída da região, 
Deteção de estacionamento, Deteção de permanência, Deteção de ajuntamento de pessoas e Deteção de movimentos rápidos.  
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5. Clique Pesquisa para iniciar a pesquisa. As imagens resultantes da pesquisa serão mostradas em lista ou em gráfico. 

 

Figura 172 – Resultados Pesquisa de comportamento 

 

6. Reproduza o vídeo relacionado com as imagens de análise de comportamento. 

7. Pode clicar duas vezes sobre uma imagem a desempenhar o seu ficheiro de vídeo relacionado na janela de exibição no canto 

superior direito, ou selecionar um item de imagem e clique em  para a reproduzir  

Também pode clicar em  para parar a reprodução, ou clique em /  para reproduzir o anterior/próximo ficheiro. 

8. Se quiser exportar as imagens capturadas para o armazenamento local, ligue o dispositivo de armazenamento ao DVR e clique 
em Exportar todos para entrar no interface de exportação. 

Clique Exportar para exportar todas as imagens para o dispositivo de armazenamento.  

 

10.3 Pesquisa de matrículas  
Finalidade: 

Pode pesquisar e ver as matrículas automóveis e as informações correspondentes de acordo com as condições de Pesquisa de 
matrícula incluindo a hora de início/fim, país e número da matrícula. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Pesquisa de matrículas. 

Menu>Pesquisa VCA> Pesquisa de matrículas 

2. Selecione a câmara (s) para a Pesquisa de matrículas. 

3. Especifique a hora de início e de término para a pesquisa de matrículas correspondentes.  

 

Figura 173 – Pesquisa de matrículas 

 

4. Selecione o país a partir da lista suspensa para pesquisar a localização da matrícula do veículo. 

5. Introduza o número da matrícula no campo de Pesquisa.  

6. Clique Pesquisa para iniciar a pesquisa. Os resultados da pesquisa das matrículas detetadas serão mostradas em lista ou em 
gráfico.  
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10.4 Contagem de pessoas 
Finalidade: 

A Contagem de pessoas é usada para calcular o número de pessoas que entraram ou saíram de uma determinada área configurada 
criar análises baseadas nas seguintes características: diárias/semanais/mensais/anuais.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Contagem de pessoas interface. 

Menu>Pesquisa VCA> Contagem de pessoas   

2. Selecione a câmara para a Contagem de pessoas.  

3. Selecione o tipo de relatório para Relatório Diário, Relatório Semanal, Relatório Mensal ou Relatório Anual. 

4. Defina o tempo da estatística.  

5. Clique no botão Contagem para iniciar as estatísticas de Contagem de pessoas.  

 

Figura 174 – Interface Contagem de pessoas  

 

6. Pode clicar no botão Exportação para exportar o relatório de estatísticas em formato excel.   

 

10.5 Heat Map 
Finalidade: 

O Heat map é uma representação gráfica de dados representados por cores. A função heat map é normalmente usada para analisar 
os tempos de vista e os tempos de espera dos clientes na área configurada. 

 

A função heat map deve ser suportada pela Câmara IP conectada e as configurações correspondentes devem ser definidas.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Heat Map. 

Menu>Pesquisa VCA> Heat Map   

2. Selecione a câmara para o processamento de heat map.  

3. Selecione o tipo de relatório para Relatório Diário, Relatório Semanal, Relatório Mensal ou Relatório Anual. 

4. Defina o tempo da estatística.  
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Figura 175 – Interface Heat Map  

 

5. Clique no botão Contagem para exportar os relatórios de dados e iniciar a estatística de heat map e os resultados serão 
mostrados em graficamente em diferentes cores.  

 

Como mostrado na figura acima, o bloco de cor vermelha (255, 0, 0) indica a área mais bem-vinda, e o bloco de cor azul (0, 0, 255) 
indica a zona menos popular. 

Pode clicar no botão Exportação para exportar o relatório de estatísticas em formato excel.   
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Capítulo 11 | Definições de rede 

11.1 Configuração dos ajustes gerais  
Finalidade: 

Antes de operar o DVR na rede, as configurações de rede deverão ser definidas adequadamente.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede. 

Menu > Configuração > Rede 

 

Figura 176 – Interface das configurações de rede

 

 

É fornecido 1 interface de rede auto adaptativo 10M/100M/1000M ou 1 interface de rede auto adaptativo 10M/100M 

2. Selecione a guia Geral. 

3. Na interface Configurações, configure os seguintes ajustes, NIC Type, IPv4 Address, IPv4 Gateway, MTU e DNS Server.  

 

 Caso o servidor DHCP esteja disponível, marque a caixa de seleção do DHCP para obter automaticamente um endereço IP e 
outras configurações de rede de um servidor.  

 O valor válido da MTU (Unidade Máxima de Transmissão) é de 500 a 1500.  

4. Após definir as configurações gerais, clique no botão Aplicar para guardá-las.  

 

11.2 Configuração dos ajustes avançados  

11.2.1 Configuração dos ajustes PPPoE  
Finalidade: 

O DVR também permite o acesso por meio do protocolo ponto-a-ponto na rede Ethernet (PPPoE).  

Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede. 

Menu > Configuração > Rede 

2. Selecione a guia PPPoE para aceder ao interface Ajustes PPPoE. 

 

Figura 177 -Interface de ajustes PPPoE 

 
3. Marque a caixa de confirmação PPPoE para ativar esta função. 
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O nome de utilizador e a password devem estar atribuídos ao seu ISP. 

4. Clique no botão Aplicar para salvar as configurações. 

5. Após a configuração bem sucedida dos ajustes, o sistema irá solicitar a reinicialização do dispositivo para habilitar os novos 
ajustes e o dial-up PPPoE será automaticamente conectado após a reinicialização.  

Aceda ao interface Menu > Manutenção > Informações do sistema > Rede para visualizar o estado da conexão PPPoE. 

 

11.2.2 Configuração Cloud P2P 
Finalidade: 

A função Cloud P2P oferece o aplicativo de telefone móvel e também a página da plataforma de serviço para aceder e gerir o seu DVR 
conectado, permitindo o acesso remoto conveniente ao sistema de vigilância. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede.  

Menu >Configuração > Rede 

2. Selecione a guia Acesso à extranet para aceder ao interface Ajustes da função Cloud P2P.   

3. Marque a caixa de confirmação Ativar Cloud P2P para ativar esta função.  

4. Se houver necessidade, marque a caixa de confirmação Habilitar criptografia de stream para criptografar o fluxo de vídeo.  

5. Insira o código de verificação do dispositivo.  

 

O código de verificação possui 6 letras maiúsculas e está localizado na parte inferior do DVR Utilize também a ferramenta de 
verificação do seu telefone para obter rapidamente o código por meio da digitalização do código QR abaixo.  

  

Figura 178 – Interface de ajustes Cloud P2P 

 

6. Clique no botão Aplicar para salvar os ajustes e fechar a interface.  

Após a configuração, será possível aceder e gerir o DVR utilizando o telemóvel, no qual o aplicativo Cloud P2P está instalado ou 
acedendo ao site EZVIZ (http://www.ezviz7.com) 

 

Para obter mais instruções operacionais, consulte o arquivo de ajuda no site oficial do EZVIZ (http://www.ezviz7.com). 

 

11.2.3 Configuração DDNS 
Finalidade: 

Se o seu DVR permitir o uso do protocolo PPPoE como conexão de rede padrão, configure o Dynamic DNS (DDNS) a ser utilizado para 
acesso à rede. É necessário realizar o registo prévio com o seu ISP (Provedor de Serviços de Internet) antes de configurar o sistema 
para utilizar a função DDNS.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede.  

http://www.ezviz7.com/
http://www.ezviz7.com/
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Menu >Configuração > Rede 

2. Selecione a guia DDNS para aceder ao interface Ajustes DDNS.   

Marque a caixa de confirmação DDNS para ativar esta função.  

3. Selecione o Tipo DDNS. Existem 5 tipos de DDNS compatíveis: Servidor IP, DynDNS, PeanutHull, NO-IP e HiDDNS.  

• IPServer: Insira o Endereço do servidor do IPServer (Servidor IP. 

 

Figura 179 – Interface de ajustes do servidor IP

 
• DynDNS: 

1) Insira o Endereço do servidor do DynDNS (por exemplo, members.dyndns.org).  

2) No campo de texto Nome de domínio do DVR, insira o domínio obtido do site DynDNS.  

3) Insira o Nome do utilizador e Password registrados no site DynDNS.  

 

Figura 180 – Interface de ajustes DynDNS 

 

• PeanutHull: Insira o Nome do utilizador e Password obtidos no site PeanutHull.   

 

Figura 181 – Interface de ajustes PeanutHull 

 

• NO-IP:  

Acesse as informações de conta nos campos correspondentes. Consulte os ajustes DynDNS. 

1) Insira o Endereço do servidor do NO-IP.  

2) No campo de texto Nome de domínio do DVR, insira o domínio obtido no site NO-IP (www.no-ip.com).   

3) Insira o Nome do utilizador e a Password registrados no site NO-IP.  

 

Figura 182 -Interface de ajustes NO-IP 

 
• HiDDNS:  

1) O Endereço do servidor do servidor HiDDNS é definido por padrão: www.hiddns.com 
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2) Selecione a Área/País na lista suspensa.   

3) Introduza o Nome de domínio do dispositivo. Utilize o alias registrado no servidor HiDDNS ou defina um novo 
nome de domínio do dispositivo. Se for definido um novo alias do nome de domínio do dispositivo no DVR, ele irá 
substituir o antigo registrado no servidor. Registe primeiro o alias do nome de domínio do dispositivo no servidor 
HiDDNS e, em seguida, informe o alias ao Nome de domínio do dispositivo no DVR; também é possível inserir o 
nome de domínio diretamente no DVR para criar um novo.  

 

Figura 183 – Interface de ajustes HiDDNS 

 
 Registre o dispositivo no servidor HiDDNS. 

1) Aceda ao site HiDDNS: www.hiddns.com. 

 

Figura 184 – Interface de login 

 

2) Caso não tenha uma conta para efetuar o login, clique em  para registrar uma nova. 

 

Figura 185 – Registre uma conta 

 



Manual de utilizador – Gravadores HAVR 

 
114 

3) Na interface Gestão do dispositivo, clique em  para registrar o dispositivo.  

 

Figura 186 – Registre o dispositivo  

 

4) Insira N° de série do dispositivo, Domínio do dispositivo, Nome do dispositivo e Porta HTTP. E clique em OK 
para adicionar o dispositivo. 

 Aceda ao dispositivo por meio do navegador de Internet ou pelo software do cliente 

Após registrar o dispositivo com sucesso no servidor HiDDNS, aceda ao dispositivo via navegador de Internet ou pelo 
Software do cliente, Nome do dispositivo. 

 

• OPÇÃO 1: Acesso ao dispositivo através do navegador de Internet 

Abra o navegador de Internet e digite http://www.hiddns.com/alias na barra de endereço. Alias refere-se ao Domínio do 
Dispositivo no dispositivo ou ao Nome do dispositivo no servidor HiDDNS. 

Exemplo: http://www.hiddns.com/nvr 

 

Se a porta HTTP foi mapeada no seu router e alterada para o N° da porta, exceto 80, digite a porta 
http://www.hik-online.com/alias:HTTP na barra de endereço para acedar ao dispositivo. Consulte o Capítulo 11.2.7 para 
obter o N° da porta HTTP mapeada.  

 

• OPÇÃO 2: Acesso aos dispositivos via iVMS-4200 

Quanto ao iVMS-4200 na janela Adicionar dispositivo, selecione  e edite as informações do dispositivo.  

Nickname: Edite o nome dos dispositivos que deseja.  

Endereço do servidor: www.hiddns.com 

Nome do domínio do dispositivo: Este corresponde ao Nome de domínio do dispositivo ou Nome do dispositivo no 
servidor HiDDNS criado.  

Nome de utilizador: Insira o nome do dispositivo  

Password: Insira a password do dispositivo.  

http://www.hiddns.com/nvr
http://www.hiddns.com/
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Figura 187 – Acesso ao dispositivo via iVMS-4200 

 

4. Clique no botão Aplicar para salvar os ajustes e fechar a interface. 

 

11.2.4 Configuração do servidor NTP  
Finalidade: 

Um servidor de protocolo de tempo de rede (NTP) pode ser configurado no seu DVR para assegurar a precisão da data/hora do 
sistema.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede. 

Menu > Configuração > Rede 

2. Selecione a guia NTP para aceder ao interface Ajustes NTP. 

 

Figura 188 – Interface de ajustes NTP 

 
3. Marque a caixa de confirmação Ativar NTP para ativar esta função.  

4. Configure os seguintes ajustes NTP:  

• Intervalo: Intervalo de tempo entre as duas funções sincronizadas com o servidor NTP. A unidade corresponde ao 
minuto.   

• Servidor NTP: Endereço IP do servidor NTP.  

• Porta NTP: Porta do servidor NTP.  

 

 

O intervalo de sincronização de tempo pode ser ajustado entre 1 a 10080 minutos e o valor padrão é de 60 minutos. Se o DVR estiver 
conectado a uma rede pública, é necessário utilizar um servidor NTP que possua a função de sincronização de tempo, como o 
servidor no National Time Center (Endereço IP: 210.72.145.44). Se o DVR estiver definido numa rede mais personalizada, o software 
NTP poderá ser utilizado para estabelecer um servidor NTP utilizado para sincronizar o tempo. 

 

11.2.5 Configuração NAT 
Finalidade: 

A Universal Plug and Play (UPnP™) permite ao dispositivo detectar de forma ininterrupta a presença de outros dispositivos na rede, e 
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estabelece os serviços funcionais de rede do compartilhamento de dados, comunicações, etc. Utilize a função UPnP™ para habilitar a 
conexão rápida do dispositivo à WAN por meio de um router sem mapeamento da porta.  

Antes de iniciar: 

Se deseja ativar a função UPnP™, é necessário habilitar a função UPnP™ do router, do qual o dispositivo está conectado. Quando o 
modo operacional de rede do dispositivo é definido para múltiplos endereços, a rota padrão do dispositivo deverá estar no mesmo 
segmento de rede do endereço LAN IP do router.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede. 

Menu > Configuração > Rede 

2. Selecione a guia NAT para aceder ao interface de ajustes UPnP™.  

 

Figura 189 – Interface de ajustes UPnP™ 

 
3. Marque a caixa de confirmação para habilitar a UPnP™.  

4. Selecione o Tipo de mapeamento, Manual ou Automático na lista suspensa.  

 

OPÇÃO 1: Automática 

Se a opção Automático for selecionada, os itens do Mapeamento de portas serão somente leitura e as portas externas serão 
definidas automaticamente pelo router. 

1) Clique no botão Aplicar para salvar as configurações.  

2) Clique no botão Atualizar para obter as informações de estado mais recente do mapeamento de portas.  

 

Figura 190 – Ajustes UPnP™ concluídos automaticamente 

 

OPÇÃO 2: Manual 

Ao definir o tipo de mapeamento para Manual, será possível editar a porta externa de sua preferência, clicando em  para 
ativar a caixa de diálogos Ajustes da porta externa.  

Passos: 

1) Clique em  para ativar a caixa de diálogo Ajustes da porta externa. Defina o N° da porta externa das portas do 
servidor, http e RTSP, respectivamente.  

 

• Utilize o n° de porta padrão, ou troque-o de acordo com as necessidades atuais.  

• A porta externa indica o número da porta para mapeamento da porta no router.  

• O valor do número da porta RTSP deve ser 554 ou entre 1024 e 65535, enquanto o valor de outras portas deve ser entre 1 e 
65535 e os valores deverão ser diferentes entre eles. Se múltiplos dispositivos estiverem configurados para os ajustes 
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UPnP™ no mesmo router, o valor do n° da porta para cada dispositivo deverá ser exclusivo.  

 

Figura 191 – Caixa de diálogo de ajustes da porta externa 

 

2) Clique no botão Aplicar para salvar as configurações.  

3) Clique no botão Atualizar para obter as informações de estado mais recente do mapeamento de portas. 

 

Figura 192 – Ajustes de UPnP™ concluídos manualmente 

 

 

11.2.6 Configuração dos ajustes adicionais  
Passos: 

1. Aceda ao interface Configurações de rede. 

Menu > Configuração > Rede  

2. Selecione a guia Mais definições para aceder ao interface Mais definições. 

 

Figura 193 – Interface Mais definições 

 

3. Configure o host do alarme remoto, porta do servidor, porta HTTP, multicast e porta RTSP.   

• Porta/IP do host de alarme: Com o host de alarme remoto configurado, o DVR enviará o evento de alarme ou a 
mensagem de exceção ao host quando o alarme for acionado. O host de alarme remoto deve ter o software CMS 
(Sistema de Gestão do cliente) instalado.  

• IP do host de alarme refere-se ao endereço IP do PC remoto, onde o software CMS (Sistema de Gestão do cliente) está 
instalado, por exemplo iVMS-4200; a Porta do host de alarme deve ser a mesma da porta de monitoramento de alarme 
configurada no software (a porta padrão é 7200).  

• Multicast IP: A função multicast pode ser configurada para realizar a visualização de imagens ao vivo numa quantidade 
maior de câmaras do que o limite permitido através da rede. Um endereço multicast Faixa a faixa de IPs da classe D de 
224.0.0.0 a 239.255.255.255. Recomenda-se utilizar o endereço que varie de 239.252.0.0 a 239.255.255.255.  

Ao adicionar um dispositivo ao software CMS (Sistema de Gestão do cliente), o endereço multicast deverá ser o mesmo 
do PI multicast do dispositivo.  

• Porta RTSP: O protocolo RTSP (Protocolo de fluxo em tempo real) é um protocolo de controlo de rede destinado ao uso 
de sistemas de entretenimento e comunicações para controlar o fluxo de servidores de média.  
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Aceda à porta RTSP no campo de texto da Porta RTSP. A porta RTSP padrão é 554 e ela pode ser alterada de acordo com 
as diferentes necessidades.  

• Porta do servidor e Porta HTTP: Aceda à porta do servidor e a Porta HTTP nos campos de texto. A porta do servidor 
padrão é 8000 e a porta HTTP é 80 e elas podem ser alteradas de acordo com as diferentes necessidades.  

 

A Porta do servidor deverá atingir entre 2000 e 65535 e ser utilizada para aceder ao software do cliente remoto. A porta 
HTTP é utilizada para o acesso remoto através do navegador de Internet.  

• Limite da saída da largura de banda: Pode marcar a caixa de verificação para ativar Limite da saída da largura de banda. 

• Saída da largura de banda: Após ativar o Limite da saída da largura de banda, introduza a Saída da largura de banda no 
campo de texto. 

 

• A ativação do Limite da saída da largura de banda e as configurações da Saída da largura de banda só está disponível para 
os DVR da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT. 

• O Limite da saída da largura de banda é usado para a visualização ao vivo e reprodução remota. 

• A Saída da largura de banda mínima é 2 Mbps. 

4. Clique no botão Aplicar para salvar os ajustes e fechar a interface. 

 

11.2.7 Configuração da porta HTTPS  
Finalidade: 

A porta HTTPS fornece autenticação do site e servidor de internet associado que está em comunicação e protege contra ataques 
Man-in-the-middle. Siga os seguintes passos para definir o número da porta de HTTPS.  

Exemplo:  

Ao definir o número da porta para 443 e o endereço IP para 192.0.0.64, será permitido o acesso ao dispositivo, digitando o endereço 
https://192.0.0.64:443 através do navegador de Internet. 

 

A porta HTTPS só pode ser configurada por meio do navegador de Internet.  

Passos: 

1. Abra o navegador de Internet, insira o endereço IP do dispositivo e o servidor selecionará o idioma automaticamente de 
acordo com o idioma do sistema e maximizará o navegador de Internet.  

2. Insira o nome e a password do utilizador corretamente e clique no botão Login para efetuar o login.  

3. Aceda ao interface de ajustes HTTPS.  

4. Configuração> Configuração remota> Ajustes de rede> HTTPS  

5. Crie o certificado auto-assinado ou um certificado autorizado.  

 

Figura 194 – Ajustes HTTPS 
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OPÇÃO 1: Crie o certificado auto-assinado 

1) Clique no botão Criar para gerar a seguinte caixa de diálogo.  

 

Figura 195 – Crie o certificado auto-assinado 

 
2) Insira os dados do país, nome do host/IP, validade e outras informações.  

3) Clique em OK para salvar as configurações.  

 

OPÇÃO 2: Crie o certificado autorizado  

1) Clique no botão Criar para gerar a solicitação de certificado.   

2) Realize o download da solicitação de certificado e envie-o para a autoridade de certificado credenciada de assinaturas.  

3) Após receber o certificado válido assinado, importe-o para o dispositivo.  

4) As informações do certificado serão exibidas após a geração e instalação do certificado.  

 

Figura 196 – Propriedades do certificado instalado 

 
1. Marque a caixa de confirmação para habilitar a função HTTPS.  

2. Clique no botão Guardar para salvar as configurações. Maeque a caixa de verificação para ativar a função HTTPS. 

 

11.2.8  Configurações de e-mail  
Finalidade: 

O sistema pode ser configurado para enviar uma notificação por e-mail para todos os utilizadores designados se um evento for 
detetado, por exemplo, um evento de alarme ou movimento detetado, etc.  

Antes de configurar os ajustes do e-mail, o DVR deverá ser conectado a uma rede de área local (LAN) que opere um servidor de 
e-mail SMTP. A rede também deverá ser conectada a uma Intranet ou à Internet de acordo com local das contas de e-mail, das quais 
deseja enviar a notificação. Além disso, o servidor DNS preferido deve ser configurado.  

Antes de iniciar:  

Verifique se as seguintes funções foram configuradas no menu Ajustes da rede: Endereço IPv4, Máscara de subrede IPv4, Portal IPv4 
e Servidor DNS preferido. Consulte o Capítulo 11.1 para mais informações.  

Passos:  

1. Aceda ao interface Configurações de rede.  

Menu >Configuração > Rede 

2.  Selecione a guia E-mail para aceder ao interface Ajustes do e-mail. 
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Figura 197 -Interface de ajuste do e-mail 

 
3. Configure os seguintes ajustes de e-mail:  

Habilitar autenticação do servidor – opcional: Marque a caixa de confirmação para habilitar a função de autenticação do 
servidor.  

Nome de utilizador: Conta de utilizador do e-mail do remetente para autenticação do servidor SMTP.  

Password: password do e-mail do remetente para autenticação do servidor SMTP.  

Servidor SMTP): Endereço IP do servidor SMTP ou o nome do host (smtp.263xmail.com).  

N° da porta SMTP: Porta SMTP. A porta TCP/IP padrão utilizada para SMTP é 25.  

Habilitar SSL – opcional: Clique na caixa de confirmação para habilitar SSL, caso seja requerido pelo servidor SMTP.  

Remetente: Nome do remetente.  

Endereço do remetente: Endereço de e-mail do remetente.  

Selecionar destinatários: Seleciona o destinatário. Até 3 destinatários podem ser selecionados.  

Destinatário: Nome do destinatário do e-mail.  

Endereço do destinatário: Endereço de e-mail do destinatário.  

Habilitar imagens anexadas: Marque a caixa de Habilitar anexação de imagem, caso deseje enviar e-mails com imagens de 
alarme anexadas. O intervalo é o tempo entre duas capturas de imagens de alarme.  

  

• Para as câmaras IP, as imagens são enviadas diretamente em anexo no e-mail, coma fotografias. Pode ser enviada 
uma imagem por câmara IP. Não é possível enviar imagens de câmaras de linkagem. 

• Para as câmaras analógicas, podem ser enviadas até 3 imagens para uma câmara analógica acionada. 

Intervalo: O intervalo corresponde ao tempo entre duas ações de envio de imagens anexadas.  

Teste de e-mail: Envia uma mensagem de teste para verificar se o servidor SMTP pode ser acedido.  

4. Clique no botão Aplicar para salvar os ajustes de e-mail.  

5. Clique no botão Teste para testar a operação dos ajustes de e-mail. A caixa de mensagens Atenção correspondente será 
exibida.  

   

Figura 198 – Atenção para testes de e-mail

 

11.3 Verificação do tráfego de rede 
Finalidade: 

Verifique o tráfego de rede para obter informações em tempo real do DVR, como estado de vínculo, MTU, velocidade de 
envio/recebimento, etc.  
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Passos:  

1. Aceda ao interface Tráfego de rede. 

Menu > Manutenção > Deteção da rede 

  

Figura 199 – Interface do tráfego de rede 

 
2. Visualize as informações de velocidade de envio e recebimento na interface. Os dados de tráfego são atualizados a cada 

segundo. 

 

11.4 Configuração da deteção de rede 
Finalidade: 

Obtenha o estado de conexão do DVR à rede por meio da função de deteção de rede, que inclui o atraso na rede, a perda de pacotes, 
etc.  

 

11.4.1 Teste de atraso na rede e perda de pacotes 
Passos: 

1. Aceda ao interface Tráfego de rede. 

Menu > Manutenção > Deteção da rede 

2. Clique na guia Deteção de rede para aceder ao menu Deteção de rede. 

 

Figura 200 – Interface da deteção de rede 

 
3. Selecione uma NIC para testar o atraso na rede e a perda de pacote  

4. Insira o endereço de destino no campo de texto de Endereço de destino.  

5. Clique no botão Teste para iniciar os testes de atraso na rede e perda de pacotes.  

 

11.4.2 Exportação dos pacotes de rede  
Finalidade: 

Conectando o DVR à rede, o pacote de dados de rede capturado pode ser exportado para o disco USB, disco rígido SATA e outros 
dispositivos de backup locais. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Tráfego de rede.  
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Menu > Manutenção > Deteção da rede 

2. Clique na guia Deteção de rede para aceder ao interface Deteção de rede.  

3. Selecione o dispositivo de backup na lista suspensa Nome do dispositivo.  

 

Clique no botão Atualizar se o dispositivo de backup local conectado não puder ser exibido. Quando o dispositivo de backup não for 
detetado, verifique se o mesmo é compatível com o DVR. Formate o dispositivo de backup, caso ele esteja incorreto. 

 

Figura 201 – Exportação do pacote de rede 

 

4. Clique no botão Exportar para iniciar a exportação. 

5. Assim que a exportação tiver sido concluída, clique em OK para finalizar a exportação do pacote. 

 

Figura 202 – Exportação do pacote de rede bem-sucedida

 

 

Dados de até 1M podem ser exportados de cada vez. 

 

11.4.3 Verificação do estado da rede  
Finalidade: 

Também é possível verificar o estado da rede e ajustar rapidamente os parâmetros de rede nesta interface. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Tráfego de rede.  

Menu > Manutenção > Deteção da rede 

2. Clique na guia Deteção de rede para aceder ao interface Deteção de rede.  

3. Clique em Estado no canto inferior direito da página. 

 

Figura 203 – Verificação do estado da rede 
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Se a rede estiver normal, a caixa de mensagens a seguir será exibida 

 

Figura 204 -Resultado da verificação do estado da rede 

 
Se a caixa de mensagens não exibir as informações solicitadas, clique no botão Rede para exibir a interface de ajuste rápido dos 
parâmetros de rede. 

 

Figura 205 – Configuração dos parâmetros de rede 

 

11.4.4 Verificação das estatísticas da rede  
Finalidade:  

Verificar as estatísticas da rede para obter informações do dispositivo em tempo real.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Estatísticas de rede.  

Menu > Manutenção > Deteção da rede 

2. Selecione a guia Estado da rede para aceder ao menu Estatísticas da rede. 

 

Figura 206 – Interface do estado de rede 

 

3. Visualize as estatísticas apresentadas.  

4. Clique no botão Atualizar para obter as estatísticas atualizadas da largura de banda.  
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Capítulo 12 | Gestão HDD 

12.1 Inicialização dos HDDs 
Finalidade: 

Um disco rígido recém instalado (HDD) deve ser inicializado antes de ser utilizado com o seu DVR. VR. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do disco rígido. 

Menu > HDD > Geral  

 

Figura 207 – Interface de Informações do disco rígido  

 

2. Selecione o HDD a ser inicializado. 

3. Clique no botão Inicializar. 

 

Figura 208 – Confirmação da inicialização 

 
4. Selecione o botão OK para iniciar a inicialização.  

 

Figura 209 – Inicialização 

 
5. Assim que o disco rígido tiver sido inicializado, o estado do HDD será alterado de Não inicializado para Normal. 

 

Figura 210 – Estado do disco rígido alterado para normal 

 

 

A inicialização do disco rígido irá excluir os dados gravados.  

Os discos rígidos inativos podem ser habilitados para espera por um longo período de tempo, reduzindo assim o consumo de energia 
do dispositivo e a extensão da vida útil dos discos rígidos.  

Clique em Menu > HDD > Avançado 
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Figura 211 – Habilitar a função adormecido do disco rígido 

 
Marque a caixa de confirmação da função Ativar a função adormecido do disco rígido (Por defeito), e os discos rígidos que 
estiverem inativos por um longo período de tempo serão definidos para hibernar.  

Desmarque a caixa de confirmação da função Ativar a função adormecido do disco rígido, e os discos rígidos serão definidos para 
operar a todo momento.  

 

12.2 Gestão dos discos rígidos em rede  
Finalidade: 

Adicione o NAS alocado ou disco IP SAN ao DVR, e utilize-o como disco rígido na rede.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do disco rígido. 

Menu > HDD>Geral 

 

Figura 212 – Interface de Informações do disco rígido  

 

2. Clique no botão Adicionar para aceder ao interface Adicionar NetHDD, conforme mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 213 – Interface de Informações do disco rígido  

 

3. Adicione o NetHDD alocado.  

4. Selecione o tipo para NAS ou IP SAN.  

5. Configure os ajustes de NAS ou IP SAN. 

 

• Adicionar disco NAS:  

1) Insira o endereço IP NetHDD no campo de texto.  

2) Clique em Pesquisar para pesquisar os discos NAS disponíveis.  

3) Selecione o disco NAS na lista exibida abaixo.  

4) Ou simplesmente Aceda ao diretório manualmente no campo de texto Diretório NetHDD.  

5) Clique em OK para adicionar o disco NAS configurado.  
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Até 8 discos NAS podem ser adicionados.  

 

 

Figura 214 – Adicionar disco NAS

 
• Adicionar IP SAN: 

1) Insira o endereço IP NetHDD no campo de texto.  

2) Clique no botão Pesquisar para visualizar os discos IP SAN disponíveis.  

3) Selecione o disco IP SAN na lista exibida abaixo.  

4) Clique no botão OK para adicionar o disco IP SAN. 

 

Até 8 discos IP SAN podem ser adicionados.  

 

Figura 215 – Adição do disco IP SAN 

 

Após adicionar com sucesso o disco NAS ou IP SAN, retorne ao menu Informações do disco rígido. O disco rígido NetHDD será exibido 
na lista 

 

Se o disco NetHDD adicionado não for inicializado, selecione-o e clique no botão Inicializar para executar a inicialização.  

 

Figura 216 – Inicialização do disco NetHDD adicionado 
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12.3 Gestão de grupos de discos 

12.3.1 Ajuste dos grupos de discos rígidos 
Finalidade: 

Múltiplos discos rígidos podem ser gerenciados em grupo. O vídeo de canais específicos pode ser gravado em um determinado grupo 
de discos rígidos através dos ajustes de discos rígidos.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Modo de armazenamento. 

Menu > HDD > Avançado 

2. Defina o modo Modo para Grupo, como mostrado na imagem abaixo. 

 

Figura 217 – Interface do modo de armazenamento

 
3. Clique no botão Aplicar e a seguinte caixa Atenção será exibida.  

 

Figura 218 – Atenção para a reinicialização 

 
4. Clique no botão Sim para reinicializar o dispositivo e ativar as alterações 

5. Após a reinicialização do dispositivo, Aceda ao interface Informações do disco rígido. 

Menu > HDD > Geral 

6. Selecione o disco rígido na lista e clique no ícone  para aceder ao interface Ajustes dos discos rígidos locais conforme 
indicado abaixo. 

 

Figura 219 – Interface de ajustes dos discos rígidos locais 

 
7. Selecione o número Grupo para o disco rígido atual.  
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O número de grupo padrão para cada disco rígido é 1. 

8. Clique no botão OK para confirmar os ajustes.  

 

Figura 220 – Confirmação dos ajustes do grupo de discos rígidos 

 
9. Na caixa Atenção exibida, clique no botão Sim para concluir os ajustes.  

 

12.3.2 Ajustes das propriedades dos discos rígidos  
Finalidade: 

As propriedades dos discos rígidos podem ser definidas ara redundante, somente leitura ou leitura/gravação (R/W). Antes de ajustar 
as propriedades dos discos rígidos, defina o modo de armazenamento para Grupo (consulte os passos Capítulo 12.3.1 Ajuste dos 
grupos de discos rígidos) 

Um disco rígido pode ser definido para somente leitura, de forma a impedir que os ficheiros gravados importantes sejam substituídos 
quando o disco rígido estiver esgotado no modo de gravação sobrescrito.  

Quando as propriedades do disco rígido forem ajustadas à redundância, o vídeo poderá ser gravado no disco rígido de redundância e 
no disco rígido R/W simultaneamente, garantindo a alta segurança e confiabilidade dos dados de vídeo.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do disco rígido.  

Menu > HDD > Geral 

2. Selecione o disco rígido na lista e clique no ícone para aceder ao interface Ajustes dos discos rígidos locais) conforme 
indicado abaixo 

 

Figura 221 – Ajuste das propriedades dos discos rígidos 

 

3. Ajuste as propriedades dos discos rígidos para Leitura/gravação, Apenas Leitura ou Redundância.  

4. Clique no botão OK para salvar as configurações e fechar a interface.  

5. No menu Informações dos discos rígidos, as propriedades dos discos rígidos serão exibidas na lista.  

 

Quando quiser um disco rígido para redundância e houver outro com propriedades R/W, instale pelo menos 2 discos rígidos no DVR. 
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12.4 Configuração do modo de cotas 
Finalidade 

Cada câmara é configurada com a cota alocada para armazenar os ficheiros gravados. 

Passos 

1. Aceda ao interface Modo de armazenamento. 

Menu > HDD > Avançado 

2. Clique na guia Modo de armazenamento. 

3. Define o Modo de cotas, como mostrado na figura abaixo0.  

 

O DVR deverá ser reinicializado para que as alterações sejam ativadas.  

 

Figura 222 – Interface de ajustes do modo de armazenamento 

 

4. Selecione a câmara que deseja configurar a cota.   

5. Insira a capacidade de armazenamento no campo de texto Capacidade máxima de gravação em GB.  

6. Copie os ajustes de cotas da câmara atual para outras câmaras, se necessário. Clique no botão Copiar para aceder ao interface 
Copiar câmara, como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 223 – Cópia dos ajustes para outras câmaras 

 
7. Selecione a câmara a ser configurada com os mesmos ajustes de cotas. Clique na caixa de confirmação Analógica para 

selecionar todas as câmaras.  

8. Clique no botão OK para concluir os ajustes Copiar e retornar à interface Modo de armazenamento.  

9. Clique no botão Aplicar para aplicar as configurações.  

 

Se a capacidade de cota for definida para 0, todas as câmaras consumirão a capacidade total do HDD para gravação. 
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12.5 Configuração do armazenamento cloud 
Finalidade 

O armazenamento na cloud facilita o carregamento e descarregamento dos ficheiros de gravação a qualquer momento e em 
qualquer lugar, que pode melhorar altamente a eficiência. 

 

O armazenamento na cloud só é aplicável aos gravadores HAVR-XXLT e HAVR-XXHT. 

Passos 

1. Aceda ao interface Armazenamento na cloud. 

Menu > HDD > Geral > Armazenamento na cloud  

2. Marque a caixa Ativar Cloud para ativar esta funcionalidade.  

3. Selecione o Tipo de Cloud a partir da lista suspensa para One Drive, Google Drive ou Drop Box. 

 

Figura 224 – Interface Armazenamento na cloud 

 
4. De acordo com as instruções, é obrigado a usar um navegador móvel para digitalizar o código QR para fazer login na cloud 

selecionada para obter o código de autenticação. Depois, copie o código de autenticação para o campo de texto Código de 
Autenticação. 

5. Clique Aplicar e volte ao menu principal.  

6. Entre no interface armazenamento na cloud novamente após 20s later. Quando estiver no Estado online, quer dizer que se 
registou com sucesso. 

7. Configure o agendamento da gravação. 

Volte a entrar no interface Gravação , escolha a câmara a partir da lista suspensa Câmara e marque a caixa Ativar agendamento 
para ativar a gravação agendada. Para informações detalhadas acerca da gravação agendada, consulte 5.2 Configuração do 
agendamento da gravação .  

 

Figura 225 – Gravação Schedule

 
8. Carregue os ficheiros para o armazenamento na cloud.  
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1) Volte ao interface armazenamento na cloud, e selecione a câmara que definiu no interface Gravação agendada. 

2) Selecione o tipo de upload no campo de texto Tipo de Upload Type. 

3) Marque a caixa de verificação Ativar Upload de Eventos. 

4) Clique Aplicar para terminar as configurações. 

 

Figura 226 – Upload para o Interface armazenamento na cloud

 

 

 Apenas os ficheiros sub-stream podem ser carregados para Armazenamento na cloud. 

 Por favor configure o evento que ativa a gravação agendada e ative o tipo de evento correspondente. 

9. (Opcional ) Pode clicar no botão Copiar para copiar as definições de armazenamento na cloud para outras câmaras. Também 
pode clicar em na caixa de verificação Câmara Analógica/ IP para selecionar todas as câmaras.  

Clique no botão OK para voltar ao interface armazenamento na cloud e clique Aplicar para terminar as configurações. 

 

Figura 227 – Copiar para o Interface 

 

 

12.6 Verificação do estado dos discos rígidos  
Finalidade: 

Verifique o estado dos discos rígidos instalados no DVR para executar a verificação e manutenção imediatas na ocorrência de falhas 
do disco rígido. 

Verificação do Estado do disco rígido na interface Informações do disco rígido   

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do disco rígido. 

Menu > HDD > Geral  
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2. Verifique o estado de cada disco rígido exibido na lista, como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 228 – Visualização do estado dos disco rígidos (1) 

 

 

Se o estado do disco rígido estiver Normal ou Em espera, ele irá operar normalmente. Se o estado estiver como Não inicializado ou 
Abnormal, inicialize o disco rígido antes de utilizá-lo. Se a inicialização do disco rígido for interrompida, substitua-o por um novo 
disco rígido. 

Verificação do Estado do disco rígido na interface Informações do sistema  

Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do sistema. 

Menu > Manutenção > Informações do sistema 

2. Clique na guia HDD para visualizar o estado de cada disco rígido exibido na lista, como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 229 – Visualização do estado dos disco rígidos (2) 

 

12.7 Verificação das informações S.M.A.R.T  
Finalidade: 

A tecnologia S.M.A.R.T: (Tecnologia de auto monitorização, análise e relatórios) é um sistema de monitoramento para discos rígidos, e 
tem como finalidade detetar e reportar diversos indicadores de confiabilidade, de forma a antecipar falhas.  

Passos: 

1. Enter the HDD Detect interface. 

Menu > Manutenção > Deteção de discos rígidos 

2. Clique na guia Definições S.M.A.R.T. para aceder a interface. 

3. Selecione o disco rígido para visualizar as informações S.M.A.R.T., como mostrado na figura abaixo. 

 

Se deseja utilizar o disco rígido independentemente da falha de verificação S.M.A.R.T., marque a caixa de confirmação antes do item 
Continuar utilizando este disco quando a autoavaliação falhar. 

 

Figura 230 – Interface de ajustes S.M.A.R.T 
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12.8 Deteção de setores em mau estado 
Finalidade: 

Deteta o setor em mau estado do disco rígido para verificar o estado do disco. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Deteção de discos rígidos. 

Menu>HDD>HDD Deteção 

2. Clique na guia Deteção de setores em mau estado para aceder a interface.  

3. Selecione um disco rígido e clique no botão Detetar para iniciar a deteção. 

 

Figura 231 – Deteção de setores em mau estado 

 

4. Clique no botão Pausar para pausar a deteção, e clique no botão Reiniciar para reiniciar a deteção.  

5. Se houver informações de erro sobre o disco rígido, clique no botão Informações de erro para visualizá-las.  

 

12.9 Configuração dos alarmes de erros nos HDD 
Finalidade: 

Configura os alarmes de erro no disco rígido quando o estado do disco rígido estiver como Não inicializado ou Abnormal.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Exceção. 

Menu > Configuração > Exceções 

2. Selecione o tipo de exceção para Erros do disco rígido na lista suspensa. 

3. Marque a(s) caixa(s) de confirmação abaixo para selecionar a ação de vinculação correspondente ao erro do disco rígido, como 
mostrado na figura abaixo. 

As ações de vinculação podem ser selecionadas para: Aviso sonoro, Notificação ao centro de vigilância, Envio de e-mails e Saída 
do alarme acionador. 
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Figura 232 – Configuração do alarme de erro em discos rígidos 

 
4. Ao selecionar a função Saída do alarme acionador, selecione também a saída de alarme a ser acionada na lista abaixo.  

5. Clique no botão Aplicar para salvar as configurações.  
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Capítulo 13 | Configurações da câmara 

13.1 Configuração dos ajustes OSD 
Finalidade: 

Y Configure os ajustes OSD (Exibição em tela) da câmara, incluindo a data/hora, o nome da câmara, etc. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Configuração OSD. 

Menu > Câmara > OSD 

2. Selecione a câmara analógica que deseja configurar os ajustes OSD.  

3. Edite o Nome da câmara no campo de texto.  

4. Ajuste Nome de exibição, Data da exibição e Semana da exibição, marcando a caixa de confirmação.  

5. Selecione o Formato da data, Formato da hora, Modo de exibição e a Fonte da função OSD.  

 

Figura 233 – Interface de configurações da função OSD 

 
6. Clique e arraste o quadro de texto na janela de pré-visualização para ajustar a posição OSD.  

7. Copiar ajustes da câmara  

1) Se deseja copiar os ajustes OSD da câmara atual para outras câmaras, clique no botão Copiar para aceder ao interface 
Copiar ajustes da câmara, como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 234 – Cópia dos ajustes para outras câmaras 

 

2) Selecione a(s) câmara(s) a serem configuradas com os mesmos ajustes OSD. Marque também a caixa de confirmação 
Analógica para selecionar todas as câmaras.  
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3) Clique no botão OK para concluir a Cópia dos ajustes e retornar à interface Configurações da função OSD. 

8. Clique no botão Aplicar para aplicar as configurações 

 

13.2 Configuração da máscara de privacidade 
Finalidade: 

É permitida a configuração de zonas de máscara de privacidade quadrilaterais que não podem ser visualizadas ou gravadas pelo 
operador. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Definições da máscara de privacidade. 

Menu > Câmara > Máscara de privacidade 

2. Selecione a câmara que deseja definir a Máscara de privacidade. 

3. Marque a caixa de verificação Ativar Máscara de privacidade para ativar esta característica. 

 

Figura 235 – Interface de ajustes da máscara de privacidade 

 

4. Utilize o rato para esboçar uma zona na janela. As zonas serão marcadas com quadros de cores diferentes.  

 

Até 4 zonas de máscara de privacidade podem ser configuradas e o tamanho pode ser ajustado. 

5. Para excluir as zonas de máscara de privacidade configuradas na janela, clique nos ícones de exclusão de 1 a 4 zonas, 
localizados no lado direito da janela, ou clique em Excluir todas para excluir todas as zonas. 

 

Figura 236 – Ajuste da área de máscara de privacidade 

 
6. Clique no botão Copiar para copiar os ajustes da máscara de privacidade da câmara atual em outras câmaras. Consulte o passo 

7 do Capítulo 13.1 Configuração dos ajustes OSD. 

7. Clique no botão Aplicar para guardar as configurações 
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13.3 Configuração dos parâmetros de vídeo 

13.3.1 Configurar os ajustes de imagem 
Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes de imagem. 

Menu > Câmara > Imagem 

2. Selecione a guia Ajustes de imagem. 

 

Figura 237 – Interface de ajustes de imagem (Câmara analógica)  

 

 
Figura 238 – Interface de ajustes de imagem (Câmara IP) 

 
3. Selecione a câmara que deseja definir os parâmetros de imagem. 

4. São fornecidos dois períodos de diferentes ajustes de imagem; selecione o nome do período na lista suspensa. 

 

Os períodos de tempo não podem ser sobrepostos entre si.  

5. Selecione o modo na lista suspensa Modo, a qual exibirá 4 Modelos selecionáveis: Por defeito, Interno, Luz fraca e Externo.  

6. Ajuste os parâmetros da imagem de acordo com as necessidades atuais. Os parâmetros incluem Brilho, Contraste, Saturação 
de cor, Tonalidade, Nitidez e Redução de ruídos. Clique também na função Restaurar para restaurar os parâmetros aos ajustes 
padrões de fábrica.  

7. Clique na função Copiar para copiar os ajustes de imagem da câmara atual em outras câmaras analógicas.   

8. Clique em Aplicar para salvar as configurações.  
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Capítulo 14 | Gestão e manutenção do DVR 

14.1 Visualização das informações do sistema 
Passos: 

1. Aceda ao interface Informações do sistema. 

Menu > Manutenção > Informações do sistema 

2. Clique nas guias Informações do dispositivo, Câmara, Gravação, Alarme, Rede e HDD para visualizar as informações do sistema 
no dispositivo. 

 

Figura 239 – Interface de informações do sistema 

 

 

• A informação de alarme não está disponível para a série HAVR-XXMT 

• Pode ver a informação sobre a versão de hardware no interface Informação do dispositivo. 

 

14.2 Pesquisa dos ficheiros de registo  
Finalidade: 

A operação de alarme, exceção e informações do DVR podem ser armazenadas nos ficheiros de registo, que podem ser visualizados e 
exportados a qualquer momento.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Pesquisa registo. 

Menu > Manutenção > Informações de registo  

 

Figura 240 – Interface de pesquisa de registos 

 
2. Ajuste as condições de busca de registos para filtrar sua pesquisa, incluindo Hora inicial. Hora final, Tipo principal e Tipo 

minoritário.  
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3. Clique no botão Pesquisar para iniciar a busca de ficheiros de registo.  

4. Os ficheiros de registo combinados serão exibidos na lista indicada abaixo.  

 Até 2000 ficheiros de registo podem ser exibidos de cada vez. 

 

Figura 241 – Resultados de busca dos registos 

 

5. Clique no botão  de cada registo ou, clique duas vezes para visualizar as informações detalhadas. Clique também no botão 

 para visualizar os ficheiros de vídeo relacionados (quando disponíveis).  

 

Figura 242 – Detalhes de registo 

 
6. Se deseja exportar os ficheiros de registo, clique no botão Exportar para aceder ao menu Exportar, como mostrado na figura 

abaixo. 

 

Figura 243 – Exportação de ficheiros de registo 

 
7. Selecione o dispositivo de backup na lista suspensa Nome do dispositivo.  

8. Clique no botão Exportar para exportar os ficheiros de registo para o dispositivo de backup selecionado.  

Pode clicar no botão Nova pasta para criar a nova pasta no dispositivo de backup, ou clique no botão Formatar para 
formatar o dispositivo de backup antes de exportar o registo. 
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 Conecte o dispositivo de backup ao DVR antes de iniciar a exportação do registo.  

 Os arquivos de registo exportados para o backup são classificados por período de exportação, por exemplo: 
20110514124841logBack.txt.  

 

14.3 Importação/Exportação de informações da câmara IP  
Finalidade: 

As informações das câmaras IP adicionadas podem ser geradas em um arquivo Excel e exportadas para o dispositivo local para backup, 
incluindo o endereço IP, a porta de gerenciamento, a senha do administrador, etc. O arquivo exportado pode ser editado no seu PC 
por meio da adição ou exclusão do conteúdo, e copiando os ajustes para outros dispositivos, importando o arquivo Excel no PC. 
Passos: 

1. Aceda ao interface de Gestão de câmaras. 

Menu > Câmara > Câmara 

Clique na guia Importação/ Exportação da Câmara IP, e o conteúdo do dispositivo externo detetado será exibido. 

2. Clique no botão Exportação para exportar os arquivos de configuração para o dispositivo de backup local selecionado. 

3. Para importar um arquivo de configuração, selecione o arquivo do dispositivo de backup selecionado e clique no botão 
Importar. Após concluir o processo de importação, reinicialize o DVR.  

 

14.4 Importação/Exportação dos arquivos de configuração  
Finalidade: 

Os arquivos de configuração do DVR podem ser exportados para o dispositivo local para backup; os arquivos de configuração de um 
DVR podem ser importados para múltiplos DVRs se estiverem configurados com os mesmos parâmetros.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Importação/Exportação dos ficheiros de configuração.  

Menu > Manutenção > Importação/Exportação 

 

Figura 244 – Importação/Exportação do ficheiro de configuração 

 
2. Clique no botão Exportação para exportar os arquivos de configuração para o dispositivo de backup local selecionado. 

3. Para importar um arquivo de configuração, selecione o arquivo do dispositivo de backup selecionado e clique no botão 
Importar. Após concluir o processo de importação, reinicialize o DVR.  
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Após concluir a importação dos arquivos de configuração, o dispositivo será reinicializado automaticamente. 

 

14.5 Atualização do sistema 
Finalidade: 

O firmware no seu DVR pode ser atualizado pelo dispositivo de backup local ou servidor FTP remoto. 

 

14.5.1 Atualizar a partir de um dispositivo de backup local 
Passos: 

1. Conecte o seu DVR a um dispositivo de backup local onde o arquivo firmware atualizado está localizado.  

2. Aceda ao interface Atualizar. 

Menu > Manutenção > Atualizar 

3. Clique na guia Atualização local para entrar no interface Atualização local, como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 245 – Interface de atualização local 

 
4. Selecione o arquivo a ser atualizado no dispositivo de backup.  

5. Clique no botão Atualizar para iniciar a atualização.  

6. Assim que a atualização for concluída, reinicialize o DVR para ativar o novo firmware.  

 

14.5.2 Atualização por FTP  
Antes de iniciar: 

Configure o PC (ativando o servidor FTP) e o DVR para a mesma Rede de área local. Ative o software TFTPde terceiros no PC e copie o 
firmware no diretório raiz do TFTP. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Atualizar  

Menu > Manutenção > Atualizar 

2. Clique na guia FTP para aceder ao interface de Atualização local, conforme indicado em Figura, como mostrado na figura 
abaixo. 

 

Figura 246 – Interface de atualização FTP 

 
3. Insira o Endereço do servidor FTP no campo de texto.  

4. Clique no botão Atualizar para iniciar a atualização.  

5. Assim que a atualização for concluída, reinicialize o DVR para ativar o novo firmware. 
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14.6 Restauração das configurações padrão  
Passos: 

1. Aceda ao interface Padrão. 

Menu > Manutenção > Padrão 

 

Figura 247 – Restauração das configurações padrão

 
2. Selecione o tipo de restauração dentre as três opções a seguir:  

Restauração das configurações padrão: Restaure as configurações padrão de fábrica de todos os parâmetros, com exceção 
dos parâmetros de rede (incluindo endereço IP, máscara de subrede, gateway, modos operacionais NIC e MTU, rota padrão 
e porta do servidor) e os demais parâmetros da conta de usuário.   

Configurações padrão de fábrica: Restaura todos os parâmetros ás configurações padrão de fábrica.  

Restauração para o modo inativo: Restaura o dispositivo para o estado inativo.   

3. Clique no botão OK para restaurar as configurações padrão de fábrica.   

 

O dispositivo irá reinicializar automaticamente após restaurar às configurações padrão. 
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Capítulo 15 | Outros 

15.1 Configuração dos ajustes gerais 
Finalidade: 

Configure a resolução de saída, data/hora do sistema, velocidade do apontador do rato, etc. 

Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes gerais. 

Menu > Configuração > Geral 

2. Selecione a guia Geral. 

 

Figura 248 – Interface de ajustes gerais 

 
3. Configure os seguintes ajustes: 

• Idioma: O idioma original de fábrica utilizado é o Inglês. 

• Saída Standard: Seleciona a saída para PAL ou NTSC. 

• Resolução VGA/HDMI: Selecione a resolução de saída, que deve ser a mesma resolução do monitor VGA/HDMI. 

 

Pode selecionar a resolução de 2K (2560 × 1440)/60 Hz e 4K (3840 × 2160)/30 Hz VGA/HDMI para os gravadores 
HAVR-16MT, HAVR-16LT, HAVR-08HT, HAVR-16HT. 

• Fuso horário: Selecione o fuso horário.  

• Formato da data: Selecione o formato da data.  

• Data do sistema: Selecione a data do sistema.  

• Hora do sistema: Selecione a hora do sistema.  

• Velocidade do apontador do rato: Ajuste a velocidade do ponteiro do rato; 4 níveis são configuráveis.  

• Habilitar Tutorial: Habilita/desabilita o tutorial quando o dispositivo iniciar.  

• Habilitar autenticação da ID: Habilita/desabilita o uso da password de login.  

 

 

Para os DVR da série HAVR-XXMT/HAVR-XXLT e HAVR-XXHT, se marcar a caixa de verificação Ativar Password, sempre que 
acede ao DVR, aparecerá o interface para o padrão de desbloqueio. Se não marcar a caixa de verificação Ativar Password, o 
interface para o padrão de desbloqueio não aparecerá. 

4. Clique no botão Aplicar para guardar as configurações. 
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15.2 Configuração da porta de série  
Finalidade: 

A porta RS-232 pode ser utilizada de duas maneiras:  

• Configuração dos parâmetros: Conecte um PC ao dispositivo através da porta de série do PC. Os parâmetros do dispositivo 
podem ser configurados utilizando softwares, como HyperTerminal. Ao conectar a porta de série do PC, os parâmetros da 
porta de série deverão ser os mesmos do dispositivo.  

• Canal transparente: Conecte um dispositivo de série diretamente ao dispositivo. O dispositivo de série será controlado 
remotamente pelo PC por meio da rede.  

• Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes da porta RS-232.  

2. Menu >Configurações> RS-232 

 

Figura 249 – Interface de ajustes da porta RS-232 

 
3. Configure os parâmetros RS-232, que incluem a taxa de transferência, bit de dados, bit de parada, paridade, controlo e uso de 

fluxo. 

4. Clique no botão Aplicar para guardar as configurações  

 

15.3 Configuração dos ajustes DST 
Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes Gerais. 

Menu >Configurações>Geral 

2. Selecione a guia Ajustes DST. 

 

Figura 250 – Interface de ajustes de DST 

 

Marque a caixa de confirmação antes do item Ajuste automático de DST.  

Ou marque manualmente a caixa de confirmação Ativar DST e selecione a data do período DST.  

 

15.4 Configuração dos ajustes adicionais  
Passos: 

1. Aceda ao interface Ajustes Gerais. 

Menu > Configuração > Geral 

2. Clique na guia Mais definições para entrar no interface Mais definições, como mostrado na figura abaixo. 
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Figura 251 – Interface Mais definições (1) 

 

 

Figura 252 – Interface Mais definições (2) 

 

 
Figura 253 – Interface Mais definições (3) 

 

3. Configure os seguintes ajustes:  

• Nome do dispositivo: Edita o nome do DVR.  

• N° do dispositivo: Edita o número de série do DVR. O n° do dispositivo pode ser definido na faixa de 1 a 255, e o n° padrão 
é 255.  

• Brilho de saída CVBS: Ajusta o brilho da saída de vídeo através da interface CVBS.  

• Logout automático: Ajusta o limite de tempo para inatividade do menu. Por exemplo, quando o limite de tempo é ajustado 
para 5 minutos, o sistema fecha o menu de operação atual e alterna para a tela de visualização de imagens ao vivo após 5 
minutos de inatividade do menu.  

• Modo de saída do menu: Selecione a exibição do menu numa saída de vídeo diferente.  

• Modo de codificação: selecione o modo de codificação ou o modo sem tempo real. Ao selecionar o modo sem tempo real, 
a taxa máxima de frames (Menu > Gravação > Parâmetros deverá ser definida somente até 15 fps. 

4. Clique no botão Aplicar para guardar as configurações 

 

15.5 Gestão de contas de utilizadores  
Finalidade: 

Existe uma conta padrão no NVR: Administrador. O nome de utilizador Administrador é admin e a senha será definida assim que o 
dispositivo for iniciado pela primeira vez. O Administrador está autorizado a adicionar e excluir os parâmetros e configuração do 
utilizador.  

15.5.1 Adição de utilizador 
Passos: 

1. Aceda ao interface Gestão de utilizadores. 

Menu >Configurações>Utilizador 
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Figura 254 – Interface de Gestão de utilizadores 

 

2. Clique no botão Adicionar para aceder ao interface Adicionar utilizador.  

 

Figura 255 – Menu adicionar utilizador 

 

3. Aceda às informações do novo utilizador, que incluem Nome do utilizador, Password, Confirmação, Nível e Endereço MAC 
do utilizador.  

Password: Defina a senha para a nova conta de utilizador.  

 

SENHA FORTE RECOMENDADA– Recomenda-se criar uma senha forte de sua preferência (contendo no 
mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais), para 
aumentar a segurança do seu produto. Recomendamos ainda que reconfigure regularmente a sua 
senha, especialmente no sistema de alta segurança; a redefinição de senha semanalmente ou 
mensalmente pode ajudar a proteger o seu produto.  

Nível: Defina o nível de utilizador para Operador ou Convidado. Diferentes níveis de utilizadores possuem diferentes 
permissões de operação. 

• Operador: O nível de utilizador Operador tem permissão para Áudio bidirecional em Configuração remota e todas as 
permissões operacionais em Configuração da câmara por padrão.  

• Convidado: O utilizador Convidado não tem permissão para a função Áudio bidirecional em Configuração remota e possui 
apenas a reprodução local/remota na Configuração da câmara por padrão. 

Endereço MAC do utilizador: É o endereço MAC do PC remoto que efetua o logon no NVR. Ele é configurado e habilitado, 
autorizando apenas o utilizador remoto com este endereço MAC aceder ao NVR  

4. Clique no botão OK para salvar as configurações e retornar à interface Gestão de utilizadores. O novo utilizador adicionado 
será exibido na lista, conforme mostrado na figura seguinte. 
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Figura 256 – utilizadores adicionados listados na Interface de Gestão de utilizadores 

 

5. As permissões podem ser assinadas pelo utilizador adicionado. 

(1) Selecione o utilizador na lista e clique no botão  para aceder ao interface de ajustes Permissão, como mostrado na 
figura abaixo.  

 

Figura 257 – Interface de ajustes da permissão do utilizador 

 

(2) Ajuste a permissão operacional da Configuração local, Configuração remota e Configuração da câmara do utilizador.  
 
Configuração local  

• Pesquisa de registo local: Pesquisa e visualização de registos e informações no sistema do dispositivo.  

• Ajustes dos parâmetros locais: Configuração dos parâmetros, restaurando os parâmetros às configurações padrão 
de fábrica e importação/exportação dos arquivos de configuração.   

• Gestão da câmara local: Habilita e desabilita a(s) câmaras analógicas. Adição, exclusão e edição das câmaras de 
rede. Esta função é suportada pela série HDVR.  

• Operação local avançada: Gestão operacional do disco rígido (inicialização do disco rígido, ajuste das propriedades 
do disco rígido), atualização do firmware do sistema, exclusão da saída de entrada/saída de alarmes.  

• Reinicialização/desativação local: Desativação ou reinicialização do dispositivo.  

Configuração remota 

• Pesquisa de registo remota: Visualização remota dos registos salvos no dispositivo.  

• Ajustes dos parâmetros remotos: Configuração remota dos parâmetros, restaurando os parâmetros às 
configurações padrão de fábrica e importação/exportação dos arquivos de configuração.  

• Gestão da câmara remota: Habilita e desabilita remotamente a câmara analógica, adição, exclusão e edição da 
câmara de rede. Esta função é suportada pela série HDVR.  

• Controlo da porta de série remota: Configura os ajustes das portas RS-232 e RS-485.  

• Controlo de saída do vídeo remoto: Envia o sinal do painel de controlo remoto.  

• Áudio bidirecional: Execução da relação de rádio bidirecional entre o cliente remoto e o dispositivo.  

• Controlo do alarme remoto: Armação remota (envia as mensagens de exceção e alarme ao cliente remoto) e 
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controla a saída de alarme.  

• Operação avançada remota: Gestão operacional remota do disco rígido (inicialização do disco rígido, ajuste das 
propriedades do disco rígido), atualização do firmware do sistema, limpeza da saída de entrada/saída de alarmes.  

• Reinicialização/desativação remota: Desativação ou reinicialização remota do dispositivo.  

Configurações da câmara 

• Visualização remota de imagens ao vivo: Visualização remota do vídeo ao vivo da câmara selecionada.  

• Operação manual local: Início/paragem manual local da gravação, captura de imagens e saída de alarme da câmara 
selecionada.  

• Operação manual remota: Início/paragem remota da gravação, captura de imagens e saída de alarme das câmaras 
selecionadas.  

• Reprodução local: Reprodução local de arquivos gravados das câmaras selecionadas.  

• Reprodução remota: Reprodução remota dos arquivos gravados das câmaras selecionadas.  

• Controlo de PTZ local: Controlo local do movimento de PTZ das câmaras selecionadas.  

• Controlo de PTZ remoto: Controlo remoto do movimento de PTZ das câmaras selecionadas. 

• Exportação do vídeo local: Exportação local dos arquivos gravados das câmaras selecionadas. (s). 

 

O Gestão de câmaras local é fornecido apenas para as câmaras IP. 

(3) Clique OK para guardar as configurações e sair. 

 

15.5.2 Exclusão de utilizador 
Passos: 

1. Aceda ao interface Gestão de utilizadores. 

Menu >Configurações>Utilizador 

2. Selecione o utilizador a ser excluído na lista, como mostrado na figura abaixo 

 

Figura 258 – Lista de utilizadores 

 

3. Clique  para excluir a conta de utilizador selecionada. 

 

15.5.3 Edição de um utilizador 
Finalidade: 

Edite os parâmetros das contas de utilizadores adicionados.  

Passos: 

1. Aceda ao interface Gestão de utilizadores. 

Menu >Configurações> Utilizador 
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2. Selecione o utilizador a ser editado na lista, como mostrado na figura abaixo- 

3. Clique no ícone   para aceder ao interface Editar utilizador), como mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 259 – Edição de utilizador 

 

4. Edite os parâmetros correspondentes. 

• Operador e Convidado 

Edite as informações do utilizador, que incluem: nome de utilizador, senha, nível de permissão e endereço MAC. Se deseja 
alterar a senha, marque a caixa de confirmação Alterar Password e insira uma nova senha no campo de texto Password e 
clique em Confirmar. Recomenda-se uma senha forte.   

• Admin (Admin.)  

É permitido apenas editar a senha e o endereço MAC. Se deseja alterar a senha, marque a caixa de confirmação Alterar 
Password e insira corretamente a senha antiga e a nova no campo de texto Password e clique em Confirmar.   

 

SENHA FORTE RECOMENDADA– Recomenda-se criar uma senha forte de sua preferência (contendo 
no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais), 
para aumentar a segurança do seu produto. Recomendamos ainda que reconfigure regularmente a 
sua senha, especialmente no sistema de alta segurança; a redefinição de senha semanalmente ou 
mensalmente pode ajudar a proteger o seu produto. 

 

Pressione o ícone  para poder ver a password digitada. Liberte o rato e o conteúdo voltara a ficar ilegível. 

5. Edite o padrão de bloqueio para a conta de utilizador admin. 

1) Marque a caixa de verificação Ativar padrão de desbloqueio para ativar esta função para desbloquear o dispositivo.  

2) Use o rato para desenhar o padrão entre os 9 pontos no ecrã. Liberte o rato quando terminar o desenho do padrão. 

3) Confirme novamente o padrão com o rato.  

 

Por favor, consulte Configuração do padrão de bloqueioErro! A origem da referência não foi encontrada. para instruções detalhadas. 
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Figura 260 -Definir padrão de desbloqueio para a conte de Administrador  

 

6. (Opcional) Clique no ícone  Desenhar Padrão de desbloqueio para modificar o padrão 

7. Clique no botão OK para guardar as configurações e sair do menu. 

8. Para a conta de utilizador Operador ou Convidado, pode também clicar no botão  na interface Gestão de utilizadores 
para editar as permissões. 
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Capítulo 16 | Apêndice 

16.1 Especificações 
HAVR-XXMT 

Modelo   HAVR-04MT HAVR-08MT HAVR-16MT 

Entrada de 
áudio/vídeo 

Compressão de vídeo H.264+/H.264   
Entrada de vídeo 
analógica 

4-ch 8-ch 16-ch 

BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), suporta ligação coaxitron 
Entrada HDTVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz 
Entrada AHD 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 
Entrada HDCVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 
Entrada CVBS Suporta  
Compressão de áudio  G.711u 
Entrada de áudio/ 
entrada de áudio 
bidirecional  

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)、 

Saída de 
áudio/vídeo  

Saída HDMI/VGA  1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 
× 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K 
(2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 
1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 
× 768/60 Hz 

Resolução de 
codificação  

Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 
Quando o modo 1080p Lite está ativado: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF 

Frame rate 

Main stream: 
Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para acesso stream 1080p: 
1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Quando o modo 1080p Lite está ativado: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps 
(P)/30fps (N) 

Sub-stream: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) 

Video bit rate 32 Kbps a 6 Mbps 
Saída de áudio 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 
Audio bit rate 64 Kbps 
Dual-stream Suporta 
Tipo de stream Vídeo, Vídeo & Áudio 
Reprodução 
sincronizada  

4-ch 8-ch 16-ch 

Gestão de 
rede 

Conexões remotas 128 

Protocolos de rede 
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, 
ONVIF  

Disco rígido 
SATA 1 Interface SATA  
Capacidade Capacidade de cada disco de até 6 TB  

Interface 
externa  

Interface de rede 1; Interface Ethernet autoadaptável de 10M/100M 
1; Interface Ethernet 
autoadaptável de 
10M/100/1000M 

Interface USB 2 × USB 2.0 

Geral 

Fonte de alimentação 12 VDC   
Consumo (sem HDD) ≤ 8W ≤ 12W ≤ 20W 

Temperatura de 
funcionamento 

-10 ºC a +55 ºC (14 º a +131 ºF) 

Humidade de 
funcionamento 

10% a 90%   

Dimensões (W× D × H) 200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch) 
285 × 210 × 45 mm (11.2 × 
8.3 × 1.8 inch) 

Peso (sem HDD) ≤ 0.8 kg (1.8 lb) ≤ 1.2 kg (2.6 lb)  
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HAVR-XXLT  

 
Modelo  HAVR-04LT HAVR-08LT 

Entrada de 
áudio/vídeo 

Compressão de vídeo H.264+/H.264 

Entrada de vídeo 
analógica 

4-ch 8-ch 

BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), suporta ligação coaxitron 

Entrada HDTVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz 

Entrada AHD 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrada HDCVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrada CVBS Suporta  

Entrada IP 
1-ch 2-ch 

Resolução até 2MP 

Compressão de áudio  G.711u 

Entrada de áudio/entrada 
de áudio bidirecional  

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 

Saída de 
áudio/vídeo  

Saída CVBS 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 

Saída HDMI/VGA  1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz 

Resolução de codificação  
Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 
Quando o modo 1080p Lite está ativado: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF 

Frame rate 

Main stream: 

Quando o modo 1080p Lite não está ativado:  
Para acesso stream 1080p: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 
Para acesso 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 
Quando o modo 1080p Lite está ativado:  
1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Sub-stream: 
WD1/4CIF/2CIF@12fps; 

CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) 

Video bit rate 32 Kbps a 6 Mbps 

Saída de áudio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)  

Audio bit rate 64 Kbps   

Dual-stream Suporta 

Tipo de stream Vídeo, Vídeo & Áudio 

Reprodução sincronizada  4-ch 8-ch 

Gestão de 
rede 

Conexões remotas 128 

Protocolos de rede TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF 

Disco rígido 
SATA 1 Interface SATA  

Capacidade Capacidade de cada disco de até 6 TB  

Interface 
externa  

Interface de rede 
1, Interface Ethernet autoadaptável de RJ45 

10M/100M 

1, Interface Ethernet autoadaptável 

de RJ45 10M/100M/1000M  

Interface USB 2 × USB 2.0 
Painel frontal: 1 × USB 2.0 
Painel traseiro: 1 × USB 3.0 

Interface série 1; RS-485 Interface série, half-duplex 

Geral 

Fonte de alimentação 12 VDC 

Consumo 
(sem HDD) 

≤ 15 W ≤ 20 W 

Temperatura de 
funcionamento 

-10 ºC a +55 ºC (14 ºF a 131 ºF) 

Humidade de 
funcionamento 

10% a 90% 

Dimensões 
(W × D × H) 

315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) 

Peso   
(sem HDD) 

≤ 2 kg (4.4lb) 
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HAVR-16LT 

 

Modelo  HAVR-16LT 

Entrada de 
áudio/vídeo 

Compressão de vídeo H.264+/H.264 

Entrada de vídeo 
analógica 

16-ch 

BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), suporta ligação coaxitron 

Entrada HDTVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz 

Entrada AHD 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrada HDCVI 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrada CVBS Suporta  

Entrada IP 
2-ch 

Resolução até 2MP 

Compressão de áudio  G.711u 

Entrada de 
áudio/entrada de áudio 
bidirecional  

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)  

Saída de 
áudio/vídeo  

Saída CVBS 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 

Saída HDMI/VGA  

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 
Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60 Hz 

VGA: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60Hz, 
1024 × 768/60 Hz 

Resolução de codificação  
Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 

Quando o modo 1080p Lite está ativado: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF 

Frame rate 

Main stream: 
Quando o modo 1080p Lite não está ativado:  

Para acesso stream 1080p: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 
Para acesso 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 
Quando o modo 1080p Lite está ativado:  
1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Sub-stream: 
WD1/4CIF/2CIF@12fps; 
CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) 

Video bit rate 32 Kbps a 6 Mbps 

Saída de áudio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)  

Audio bit rate 64 Kbps   

Dual-stream Suporta 

Tipo de stream Vídeo, Vídeo & Áudio 

Reprodução sincronizada  16-ch 

Gestão de rede 
Conexões remotas 128 

Protocolos de rede TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS  

Disco rígido 
SATA 2 Interface SATAs  

Capacidade Capacidade de cada disco de até 6 TB  

Interface externa  

Interface de rede 1, Interface Ethernet autoadaptável de RJ45 10M/100M/1000M  

Interface USB 
Painel frontal: 1 × USB 2.0 
Painel traseiro: 1 × USB 3.0 

Interface série 1; RS-485 Interface série, half-duplex 

Geral 

Fonte de alimentação 12 VDC 

Consumo 
(sem HDD) 

≤ 30W 

Temperatura de 
funcionamento 

-10 ºC a +55 ºC (14 ºF a 131 ºF) 

Humidade de 
funcionamento 

10% a 90% 

Dimensões 
(W × D × H) 

380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) 

Peso   
(sem HDD) 

≤ 2 kg (4.4lb) 
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HAVR-XXMT  

Modelo 
 

HAVR-0472H1/N HAVR-0872H1/N HAVR-1672H1/N 

Entrada de 
áudio/vídeo 

Compressão de vídeo H.264+/H.264 

Entrada de vídeo 
analógica 

4-ch 8-ch 16-ch 

BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), suporta ligação coaxitron 

Entrada HDTVI 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrada AHD 720p/25Hz, 720p/30Hz 

Entrada CVBS Suporta  

Compressão de áudio  G.711u 

Entrada de áudio/entrada 
de áudio bidirecional  

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 

Saída de 
áudio/vídeo  

Saída HDMI/VGA  1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Resolução de codificação  720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 

Frame rate 

Main stream:  
Para acesso 720p: 
720p/WD1/4CIF/VGA@12fps; 
CIF@25fps (P)/30fps (N) 
Para acesso SD:  
WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 

Sub-stream:  
4CIF/2CIF@6fps; 
CIF/QVGA/QCIF@25fps(P)/30fps(N) 

Video bit rate 32 Kbps a 4 Mbps 

Saída de áudio 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 

Audio bit rate 64 Kbps 

Dual-stream Suporta 

Tipo de stream Vídeo, Vídeo & Áudio 

Reprodução sincronizada  4-ch 8-ch 16-ch 

Gestão de rede 
Conexões remotas 128 

Protocolos de rede TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS  

Disco rígido 
SATA 1 Interface SATA  

Capacidade Capacidade de cada disco de até 6 TB  

Interface externa  
Interface de rede 1; Interface Ethernet autoadaptável de 10M/100M 

Interface USB 2 × USB 2.0 

Geral 

Fonte de alimentação 12 VDC 

Consumo 
(sem HDD) 

≤ 8W ≤ 12W ≤ 20W 

Temperatura de 
funcionamento 

-10 ºC a +55 ºC (14 ºF a 131 ºF) 

Humidade de 
funcionamento 

10% ta 90% 

Dimensões (W × D × H) 200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch) 
285 × 210 × 45 mm (11.2 × 8.3 
× 1.8 inch) 

Peso (sem HDD) ≤ 0.8 kg (1.8 lb) ≤ 1.2 kg (2.6 lb) 
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16.2 Glossário 
• Dual-Stream: O dual stream é uma tecnologia utilizada para gravar vídeos de alta resolução localmente durante a 

transmissão de um fluxo de resolução inferior na rede. Os dois streams são gerados pelo DVR acompanhado do stream 
principal, que contém uma resolução máxima de 1080P e do stream secundário com resolução máxima de CIF.  

• DVR: Sigla do Digital Video Recorder (Gravador de Vídeo Digital). O DVR é um dispositivo que transmite os sinais de vídeo 
entre as câmaras analógicas, reduzindo os sinais e armazenando-os nos discos rígidos.  

• Disco rígido (HDD): Sigla de Hard Disk Drive (Disco rígido) É uma meiode armazenamento que armazena dados digitalmente 
codificados em placas com superfícies magnéticas.  

• DHCP: O DHCP (Protocolo de configuração dinâmica de host) é um protocolo de aplicação de rede utilizado por dispositivos 
(clientes DCHP) para obter informações de configuração de uma operação em rede Internet Protocol (Protocolo de Internet).  

• HTTP: Sigla para Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). É um protocolo que transfere as 
solicitações e informações de hipertexto em rede entre os servidores e navegadores.  

• PPPoE: PPPoE (Protocolo ponto-a-ponto numa rede Ethernet) é um protocolo de rede de encapsulamento de quadros PPP 
(Protocolo ponto-a-ponto) em quadros Ethernet. Ele é utilizado principalmente com os serviços ADSL, onde os utilizadores 
individuais são conectados a um modem transceptor ADSL na Ethernet e em redes planas Metro Ethernet.  

• DDNS: Dynamic DNS (DNS dinâmico) é um método de protocolo ou serviço de rede que oferece recursos para um dispositivo 
em rede, por exemplo, um router ou sistema de computadores que utilizam o Internet Protocol Suite (TCP/IP) notificarão um 
servidor de nome de domínio para trocar em tempo-real (ad-hoc) a ativação da configuração DNS de seus nomes de host 
configurados, endereços ou outras informações armazenadas no DNS.  

• DVR híbrido: DVR híbrido é a combinação de um DVR com um NVR.  

• NTP: Sigla de Network Time Protocol (Protocolo para sincronização em rede). É um protocolo projetado para sincronizar os 
relógios de computadores numa rede.  

• NTSC: Sigla de National Television System Committee (Comitê Nacional do(s) Sistema(s) de Televisão). NTSC é o sistema de 
TV analógico utilizado em países, como os Estados Unidos e Japão. Cada quadro de um sinal NTSC contém 525 linhas de scan 
em 60 Hz.  

• NVR: Sigla de Network Video Recorder (Gravador de Vídeo em Rede). O NVR tem como base o PC ou um sistema embutido, 
que é utilizado para o Gestão centralizado e armazenamento de câmaras IP, Domes IP e outros DVRs. 

• PAL: Sigla de Phase Alternating Line (Linha de Fase Alternante). O PAL é outro padrão de vídeo utilizado em sistemas de 
transmissão de TV em grandes regiões do mundo. O sinal PAL contém 625 linhas de scan de 50 Hz.  

• PTZ: Sigla de Pan, Tilt, Zoom (PTZ – Rotação, inclinação e zoom). As câmaras PTZ são sistemas acionados a motor que 
permitem à câmara executar os movimentos de rotação horizontal e vertical para a esquerda e direita, além fornecer o zoom 
de aproximação e afastamento.  

• USB: Sigla de Universal Serial Bus. USB é um padrão de barramento serial plug-and-play para dispositivos de interface para 
um computador host.  
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16.3 Resolução de problemas 
 Assim que o dispositivo é iniciado normalmente não há imagens a serem exibidas. 

Razões possíveis: 

a) Não há conexões VGA ou HDMI.  

b) O cabo de conexão está danificado.  

c) O modo de entrada do monitor está incorreto.  

Passos: 

1. Verifique se o dispositivo está conectado com o monitor por meio do cabo HDMI ou VGA. Se não, conecte o dispositivo 
com o monitor e reinicialize-o.  

2. Verifique se o cabo de conexão encontra-se em boas condições.  

3. Se não houver nenhuma imagem no monitor após a reinicialização, verifique se o cabo de conexão está bom, caso 
contrário troque-o para conectar novamente. 

4. Verifique se o modo de entrada do monitor está correto.  

5. Verifique se o modo de entrada do monitor combina com o modo de saída do dispositivo (ex. se o modo de saída da saída 
do DVR for HDMI, o modo do monitor deverá ser a entrada HDMI). Caso contrário, altere o modo de entrada do monitor. 

6. Verifique se a falha foi resolvida através dos passos 1 a 3.  

7. Se ela foi resolvida, finalize o processo.  

8. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro da nossa empresa para realizar um processo adicional.  

 

 Será reproduzido um aviso sonoro após a ativação do dispositivo recém-adquirido  

Razões possíveis: 

a) Não há discos rígidos instalados no dispositivo.  

b) O disco rígido instalado não foi inicializado.  

c) O disco rígido instalado não é compatível com o dispositivo ou apresenta danos.  

Passos: 

1. Verifique se pelo menos um disco rígido está instalado no dispositivo. 

1) Caso contrário, instale um disco rígido compatível. 

 

Consulte o Guia de operação rápido e siga as instruções para instalar o disco rígido corretamente. 

2) Se não deseja instalar o disco rígido, selecione Menu>Configuração>Exceções, e desmarque a caixa de confirmação 
Aviso sonoro da opção Erros do disco rígido.  

2. Verifique se o disco rígido foi inicializado. 

1) Selecione Menu > Disco rígido > Geral.  

2) Se o estado do disco rígido estiver como Não inicializado, marque a caixa de confirmação do disco rígido 
correspondente e clique no botão Inicializar. 

3. Verifique se o disco rígido foi detetado e se está em boas condições. 

1) Selecione Menu > Disco rígido > Geral.  

2) Se o disco rígido não for detetado ou o estado estiver como “Abnormal”, substitua o disco correspondente de acordo 
com a necessidade. 

4. Verifique se a falha foi resolvida através dos passos 1 a 3. 

1) Se ela foi resolvida, finalize o processo.  

2) Caso contrário, entre em contato com o engenheiro da nossa empresa para realizar um processo adicional. 
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 A visualização de imagens ao vivo é interrompida quando o vídeo é transmitido localmente. 

Razões possíveis: 

a) A frame rate não atingiu a frame rate em tempo real. 

Passos: 

1. Verifique os parâmetros do Main Stream (Normal) e Main Stream (Evento)  

Selecione Menu > Gravação > Codificação > Gravação, e ajuste a resolução do Main Stream (Evento) semelhante a um dos 
Main Stream (Normal).  

2. Verifique se a taxa é frame rate em tempo real.  

Selecione Menu > Gravação > Parâmetros > Gravação, e defina a Frame rate para Full Frame.  

3.  Execute os passos acima e verifique se o problema foi resolvido.  

Se ela foi resolvida, finalize o processo. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro especializado para realizar um 
processo adicional.  

 

• Ao utilizar o dispositivo para obter o áudio da visualização de imagens ao vivo, não haverá som, ou seja, haverá muito ruído ou 
o volume estará muito baixo.  

Razões possíveis: 

a) O cabo entre o dispositivo e a câmara não está bem conectado; a impedância não corresponde ou é incompatível.  

b) O tipo de fluxo não foi definido para “Video & Audio (Vídeo e áudio)”.  

Passos:   

1. Verifique se o cabo entre o dispositivo e a câmara está bem conectado e se a impedância combina e é compatível.  

2. Verifique se os parâmetros de ajuste estão corretos.  

Selecione Menu > Gravação > Parâmetros > Gravação, e defina o tipo de fluxo para “Audio & Video (Áudio e vídeo)”.  

3. Execute os passos acima e verifique se o problema foi resolvido.  

Se ela foi resolvida, finalize o processo.  

Caso contrário, entre em contato com o engenheiro especializado para realizar um processo adicional. 

 

 A imagem será interrompida assim que o DVR reproduzir em câmaras de um único canal ou de múltiplos canais 

Razões possíveis: 

a) A taxa não é a frame rate em tempo real.  

b) O DVR suporta a reprodução sincronizada de até 16 canais com resolução de 4CIF. Ao executar uma reprodução 
sincronizada de 16 canais com resolução de 720P, poderá ocorrer extração de quadros, resultando numa reprodução 
obstruída.  

Passos:  

1. Verifique se a taxa é frame rate em tempo real.  

Selecione Menu > Gravação > Parâmetros > Gravação, e defina a Frame Rate para Full frame.  

Verifique se o hardware suporta a reprodução.  

Reduza a quantidade de canais de reprodução.  

Selecione Menu > Gravação > Codificação > Gravação, e ajuste a resolução e a taxa de bits para um nível inferior.  

2. Reduza a quantidade de canais de reprodução local.  

Selecione Menu > Reprodução, e desmarque a caixa de confirmação dos canais desnecessários.  

3. Execute os passos acima e verifique se o problema foi resolvido.  

4. Se ela foi resolvida, finalize o processo. 

5. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro especializado para realizar um processo adicional. 
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• Não há arquivos de gravação no disco rígido local do dispositivo; ao pesquisar os arquivos de gravação será exibida a 
mensagem Nenhum arquivo encontrado. 

Razões possíveis: 

a) O ajuste de data/hora do sistema está incorreto.  

b) As condições de busca estão incorretas.  

c) O disco rígido está com problemas ou não foi detetado.  

Passos:  

1. Verifique se os ajustes de data/hora do sistema estão corretos.  

Selecione Menu > Configuração > Geral > Geral, e verifique se o Período do dispositivo está correto.  

2. Verifique se as condições de busca estão corretas.  

Selecione Reprodução, e verifique se o canal e data/hora estão corretos.  

3. Verifique se o estado do HDD (Disco rígido) está normal.  

Selecione Menu > HDD> Geral para visualizar o estado do disco rígido e verifique se o disco rígido foi detetado, e se é capaz 
de ler e gravar manualmente.  

4. Execute os passos acima e verifique se o problema foi resolvido.  

Se ela foi resolvida, finalize o processo.  

Caso contrário, entre em contato com o engenheiro da nossa empresa para realizar um processo adicional. 

 

16.4 Lista de câmaras IP de terceiros compatíveis 
Fabricante Modelo Versão 

Resolução 
máxima 

Sub-stream Áudio 

Axis P3304 5.2 1440×900 √ × 

Sony SNC-RH124 1.7.00 1280×720 √ √ 

Samsung   SND-5080P 3.10_130416 1280×1024 √ √ 

Vivotek FD8134 0107a 1280×800 √ × 

Bosch Dinion NBN-921-P V10500453 1280×720 × × 

Panasonic SP306H 
Aplicação: 1.34 

Dados de imagem: 1.06 
1280×960 × √ 

Cannon VB-H410 Ver.+1.0.0 1280×960 × √ 

Zavio F3206 MG.1.6.02c045 1920×1080 √ × 

Pelco IX30DN-ACFZHB3 1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852 2048×1536 √ × 

 

 


