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Guia rápido de utilizador 

Acerca deste manual 

Este manual é aplicável aos gravadores de vídeo digitais Turbo HD (DVR). 

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. Encontre a versão mais 

recente em www.mazisecurity.com.  

Use este manual do utilizador sob a orientação de profissionais. 

 

Aviso Legal 

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.  

http://www.mazisecurity.com/
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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 canadiana  

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. 

Série Modelo 

HSVR-XXHT(L) 

HSVR-08HTL 

HSVR-08HT 

HSVR-16HT 

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. 
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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 fumo, odor ou aumento de ruído do dispositivo, desligue o aparelho imediatamente e 

desconecte o cabo de força, entrando em contato com o suporte técnico. 

 

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.  
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Capítulo 1 | Descrição dos painéis 

1.1 Painel frontal  

  

O painel frontal varia de acordo com os diferentes modelos. Consulte o produto real.  

 

Figure 1-1 Painel frontal dos gravadores da série HSVR 

Table 1-1 Descrição do Painel frontal   

No. Ícone Descrição 

1 
 

Fica branco quado o DVR está ligado. 

2 
 

A luz vermelha acenderá quando os dados estão a ser lidos ou 
gravados no disco rígido. 

3 
 

Pisca a branco quando a rede está a funcionar corretamente. 

4 
 

Recetor para o comando IR remoto 

5 Interface USB 
Portas Universal Serial Bus (USB) para dispositivos adicionais, 
como rato USB e unidade de disco rígido USB (HDD 
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1.2 Painel traseiro 

  

O Painel traseiro varia de acordo com os diferentes modelos. Consulte o produto real. 

 Painel traseiro 1 

 

Figure 1-2 Painel traseiro dos gravadores da série HSVR 

Table 1-2 Descrição do Painel traseiro 

 No. Ícone Descrição 

1 VIDEO IN Interface BNC para entrada Turbo HD e vídeo analógico 

2 AUDIO IN Conector RCA 

3 AUDIO OUT Conector RCA. 

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

5 HDMI Conector de saída de vídeo HDMI. 

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

7 Interface de rede Conector de rede 

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

9 Fonte de alimentação Fonte de alimentação 12VDC. 

10 Interruptor on/off Interruptor para ligar/ desligar o dispositivo. 

11 GND Terra 

12 VIDEO OUT Conector BNC para saída de vídeo. 

13 Alarm In/Out Conector paa entrada/saída de alarme. 
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Capítulo 2 | Instalação e ligações 

2.1 Instalação do DVR 
Durante a instalação do DVR: 

• Use suportes para montagem em rack. 

• Assegure um espaço amplo para cabos de áudio e vídeo. 

• Ao rotear os cabos, certifique-se de que o raio de curvatura dos cabos não seja inferior a cinco vezes o seu 
diâmetro. 

• Conecte o cabo de alarme. 

• Permitir pelo menos 2cm de espaço entre dispositivos montados em racks. 

• Certifique-se de que o DVR está ligado à terra 

• A temperatura ambiental deve estar dentro dos seguintes limites: de -10 a + 55º C 

• A humidade ambiental deve estar dentro do intervalo de 10% a 90%. 

 

2.2 Instalação do disco rígido 
Antes de iniciar 

Antes de instalar uma unidade de disco rígido (HDD), verifique se a energia está desligada do DVR. É recomendada a 
utilização de um HDD novo. 

Um ou dois discos rígidos SATA podem ser instalados, dependendo de diferentes modelos. 

Ferramentas necessárias: Chave de fendas. 

  

Como as etapas de instalação do HDD são semelhantes entre os diferentes modelos, aqui nós seguimos um como 

exemplo.  

Passos:  

1. Remova a tampa do DVR soltando os parafusos nas costas e nas laterais. 

 

   

Figure 1-3 Remover a tampa 
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2. Conecte uma extremidade do cabo de dados à placa-mãe do DVR e a outra extremidade ao HDD 

   

Figure 1-4 Ligar o cabo de dados 

3. Ligue o cabo de alimentação ao HDD. 

 

Figure 1-5 Ligação do cabo de alimentação 

4. Coloque o disco rígido na parte inferior do dispositivo e, em seguida, aperte os parafusos na parte inferior 
para fixar o HDD.  

 

Figure 1-6 Fixar o disco rígido 

5. Reinstale a tampa do DVR e aperte os parafusos. 
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2.3 Ligação RS-485 e Controlador 
Ligação típica: 

 

Figure 1-7 Ligação do controlador A 

Para conectar o PTZ ao DVR: 

Passos:  

1. Desconecte o bloco conectável do bloco de terminais RS-485. 

2. Pressione e segure a parte laranja do bloco conectável; Insira cabos de sinal em slots e solte a parte laranja. 
Certifique-se de que os cabos de sinal estão apertados. 

3. Conecte A + em PTZ para D + no bloco de terminais e B- no controlador para o bloco de terminais D-on. 
Aperte os parafusos de bloqueio. 

4. Conecte o bloco conectável de volta ao bloco de terminais. 

 

  

Garanta que o DVR e o controlador estão ligados à terra. 
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2.4 Tabela de cálculo de armazenamento de HDD 
A tabela seguinte mostra uma estimativa do espaço de armazenamento usado com base na gravação num canal, 
durante uma hora a uma taxa de bits fixa. 

Bit Rate Espaço utilizado 

96K 42M 

128K 56M 

160K 70M 

192K 84M 

224K 98M 

256K 112M 

320K 140M 

384K 168M 

448K 196M 

512K 225M 

640K 281M 

768K 337M 

896K 393M 

1024K 450M 

1280K 562M 

1536K 675M 

1792K 787M 

2048K 900M 

4096K 1.76G 

8192K 3.52G 

16384K 7.03G 

  

Observe que os valores fornecidos para o espaço de armazenamento usado são apenas para referência. Os 

valores de armazenamento na tabela são estimados por fórmulas e podem ter algum desvio do valor real. 
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Capítulo 3 | Operação do menu 

3.1 Estrutura do menu 

  

A estrutura do menu varia de acordo com os diferentes modelos.  

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

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. Pressione o botão POWER no Painel frontal. O LED de alimentação ficará azul, indicando que a unidade está 
ativada.  

3. Depois que o dispositivo for iniciado, o assistente irá guiá-lo através das configurações iniciais, incluindo a 
modificação de senha, configurações de data e hora, configurações de rede, inicialização e gravação do HDD. 

Menu

Export Manual HDD Camera Maintenance ShutdownRecord ConfigurationPlayback

Normal Record General Schedule Camera General System Info Logout

Event Advanced Parameters OSD Network
Log 

Information
Shutdown

Advanced Image
Import/

Export
Reboot

Holiday PTZ Upgrade

Motion

Live View

Default

Privacy Mask

Exceptions

Net Detect

Video 

Tampering

User

Video Loss

HDD Detect

Alarm

VCA

Normal

Event

Tag

Smart

Sub-periods

External 

File

VCA Search

Behavior 

Search

Face Search

People 

Counting

Heat Map

Alarm

Plate 

Search

Manual Video 
Quality 

Diagnostics 

Video Quality 

Diagnostics 
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Desativação do DVR  

Passos: 

1. Aceda a Menu Shutdown (Desativação).  

Menu > Shutdown (Desativação  

 

Figure 1-8 Shutdown (Desativação) 

2. Selecione a opção Shutdown (Desativação). 

3. Clique em Sim. 

 

3.3 Ativação do dispositivo 
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. 

 

Figure 1-9 S Configurações da password do administrador 
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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. 

 

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

  

• 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.  

 

Figure 1-10 Aviso de password fraca 

3. Depois de o dispositivo estar ligado, irá aparecer uma janela de atenção como a da imagem acima. 

 

Figure 1-11 Aviso 

4. (Opcional) Clique em Sim para exportar GUID. A interface Redefinir Senha aparece. Clique em Exportar para 
exportar GUIDE para o disco flash USB para redefinição de senha. 
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Figure 1-12 Exportar GUID 

5. Depois de exportar GUID, a caixa de atenção aparece como abaixo. Clique em Sim para duplicar a senha ou 

Não para cancelá-la. 

 

Figure 1-13 Duplicar a Password 

 

3.4 Usando o padrão de bloqueio para autenticação   

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

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

dispositivo. 

Passos  

1. Use o rato para desenhar um padrão entre os 9 pontos no ecrã. Solte o rato quando o padrão é feito.  

 

Figure 1-14 Desenhar o padrão de desbloqueio 



Guia rápido de utilizador – Gravadores HSVR 

16 

  

• 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. 

 

 

Figure 1-15 Desenhar o padrão de desbloqueio 

3.5. Login e Logout 

3.5.1 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. 

 

Figure 1-16 Login 

2. Insira a Password. 

3. Clique OK para efetuar o login. 
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• 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. Para o operador se a senha for digitada incorretamente 

por 5 vezes consecutivas, a conta do utilizador será bloqueada por 60 segundos 

 

  

Figure 1-17 Proteção da conta do utilizador 

 

Figure 1-18 Proteção da conta do operador 

4. (Opcional) Se se esquecer da senha, clique em Password Esquecida para aparecer o interface GUID.  

 

Figure 1-19 Importar GUID 

1) Selecione o ficheiro GUID do disco USB e clique no botão Importar para aparecer o interface para 
Reiniciar a Password. 
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Figure 1-20 Reset Password 

2) Introduza a nova password e confirme-a. 

3) Clique OK para guardar a nova password. Aparecerá a janela abaixo. 

 

Figure 1-21 Ficheiro GUID importado 

4) Clique em OK e a caixa Atenção como abaixo aparece para lembrá-lo de duplicar a senha do dispositivo 
para câmaras IP que estão conectadas com o protocolo padrão. Clique em Sim para duplicar a senha ou 
Não para cancelá-la.. 

 

Figure 1-22 Duplicar a Password 

  

• Se deseja recuperar a senha quando a esqueceu, deve primeiro exportar o ficheiro GUID. 

• Uma vez que a senha é reiniciada, o ficheiro GUID fica ineficaz. Pode exportar um novo ficheiro GUID. 

 

3.5.2 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. 
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Menu > Shutdown 

 

Figure 1-23 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. 

 

3.6 Usar o assistente de configuração 
O Assistente de Configuração pode orientá-lo através de algumas configurações importantes do dispositivo. Por defeito, 
o Assistente de Configuração é iniciado assim que o dispositivo é carregado. 

Marque a caixa de seleção para ativar o Assistente de Configuração quando o dispositivo for iniciado. Clique em 
Avançar para continuar o assistente de configuração. Siga o guia do Assistente de Configuração para configurar a 
resolução do sistema, data / hora do sistema, configurações de rede, gestão de HDD, configurações de gravação, etc. 

 

Figure 1-24 Assistente de configuração 

 

3.7 Ver o estado do sinal de entrada 

  

A transmissão de longa distância de 5 MP está disponível para os DVRs da série HSVR.  
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Finalidade 

As entradas de sinal analógico (Turbo HD, AHD, HDCVI, CVBS) e entrada de sinal IP podem ser reconhecidas e 

conectadas automaticamente. Pode visualizar os canais com sinal analógico os tipos de sinal e o número máximo de 

câmaras IP conectáveis e configurar a transmissão de longa distância de 5 MP. 

Passos: 

1. Entre na interface Estado do sinal de entrada. 
Menu> Câmara> Estado do sinal de entrada. 

 

Figure 1-25 Ver tipo de sinal de entrada 

2. Veja os canais e os tipos de entrada de sinal analógico, e o número máximo de câmaras IP que pode 
ligar ao DVR. 

3. (Opcional) Pode ativar a transmissão de longa distância de 5 MP para a entrada de sinal Turbo HD e 
AHD. 

1) Clique  para entrar no interface transmissão de longa distância de 5 MP. 

 

Figure 1-26 Definições de transmissão de longa distância de 5 MP 

2) Marque a caixa de verificação para ativar a transmissão de longa distância de 5 MP no canal 
selecionado. 

3) Clique em Aplicar para guarder as definições e depois em OK para voltar ao interface Tipo de sinal de 
entrada.   

 

3.8 Definições de rede 
Finalidade: 

Antes de operar o DVR na rede, as configurações de rede deverão ser definidas adequadamente.  

Passos: 
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1. Aceda ao interface Configurações de rede.  

Menu > Configuração > Rede 

 

 

Figure 1-27 Definições de rede 

2. Selecione o separador 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.  

4. Após definir as configurações gerais, clique no botão Aplicar para guardá-las. S 

  

• Está disponível um interface auto adaptativo 10M/100M/1000M para os DVRs HSVR. 

• Se o DHCP estiver habilitado, pode marcar a caixa de seleção Habilitar DNS DHCP ou desmarcá-la e editar o 

Servidor DNS Preferencial e o Servidor DNS Alternativo. 

 

3.9 Adicionar câmaras IP 
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.  
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Antes de iniciar: 

Certifique-se de que a conexão de rede é válida e correta, e a câmara IP que quer adicionar já foi ativada. Consulte o 
Manual do Utilizador para ativar câmaras IP inativas. 

Pode selecionar uma das três opções a seguir para adicionar a câmara IP. 

 

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. 

 

Figure 1-28 Adicionar câmara IP 

2. Selecione a câmara IP na lista de seleção e clique no botão   para adicionar a câmara (utilizando a 
mesma password do administrador do DVR).  

3. (Opcional) Marque a caixa de verificação para Ativar H.265 (Para acesso inicial) para as câmaras IP 
ligadas que suportem H.265. Então, as câmaras IP estarão com a codificação H.265. 

 

OPÇÃO 2: 

Passos: 

1. Clique no botão Adição personalizada para exibir a interface Adicionar câmara IP (Personalizada). 
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Figure 1-1 Adicionar câmara IP 

2. Selecione a câmara IP detetada e clique no botão Adicionar para adicioná-la diretamente e pode clicar no 
botão Pesquisar para atualizar manualmente a câmara IP on-line. 

 

OPÇÃO 3: 

Pode optar por personalizar a câmara IP editando os parâmetros no campo de texto correspondente e, em seguida, 
clique no botão Adicionar para adicioná-la. 

  

Para o DVR da série -F, pode-se adicionar uma câmara IP com resolução 4K.  

 

3.10 Visualização ao vivo 
Os ícones são fornecidos na tela no modo Visualização ao vivo para indicar o estado da câmara. Estes ícones incluem: 

Ícones de visualização ao vivo 

No modo de exibição ao vivo, há ícones no canto superior direito da tela para cada canal, mostrando o estado da 
gravação e do alarme no canal para referência rápida. 

 Alarme (perda de vídeo, adulteração, deteção de movimento, alarme VCA ou sensor) 

 Gravação (gravação manual, gravação contínua, deteção de movimento, ou gravação ativada por alarme ou VCA) 

 Alarme e gravação 

 Evento / Exceção (informações de eventos e exceções, aparece no canto inferior esquerdo do ecrã). 

 

3.11 Definições de gravação  
Antes de iniciar 

Verifique se o disco rígido já foi instalado. Se não, instale um disco rígido e inicialize-o. Consulte o Manual de utilizador 
para informações mais detalhadas.  
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Finalidade 

Na secção seguinte são introduzidos dois tipos de gravação, incluindo gravação instantânea e gravação durante todo o 
dia. Para outros tipos de gravação, pode consultar o Manual de utilizador para informações mais detalhadas. 

  

Depois de reiniciar todas as gravações manuais habilitados são canceladas. 

Passos: 

1. Na janela de exibição ao vivo, faça um clique com o botão direito na janela e mova o cursor para a opção 
Iniciar a gravação, e selecione Gravação contínua ou Gravação por deteção de movimento. 

 

Figure 1-2 Iniciar a gravação através do menu (com um clique direito) 

2. Clique no botão Sim na caixa de mensagem de atenção pop-up para confirmar as configurações. Todos os 
canais começarão a gravar no modo selecionado. 

 

3.12 Reprodução 
Os ficheiros de vídeo gravados e as imagens no disco rígido podem ser reproduzidos nos seguintes modos: reprodução 
instantânea, reprodução de dia inteiro para o canal especificado e reprodução normal / evento / inteligente / etiquetas 
/ eventos do sistema / subperíodos / Pesquisa externa de ficheiros/ imagem. 

Passos: 

1. Entre no interface de reprodução. 
Clique menu>Reprodução ou com um clique no botão direito do rato para abrir o menu   

2. Marque a caixa de seleção dos canais na lista de canais e clique duas vezes para selecionar uma data no 
calendário. 

3. Pode usar a barra de ferramentas na parte inferior do interface de reprodução para controlar o progresso de 
reprodução 
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Figure 1-3  Interface de reprodução 

  

Para o DVR da série HSVR, pode clicar em para mostrar as informações do VCA na reprodução inteligente. Em 

seguida, a linha ou quadrilátero configurado na configuração do VCA e no (s) frame (s) de destino será exibidos na 

interface de reprodução. Clique para ocultar as informações do VCA. 

 

Figure 1-4 Visualização da informação VCA na reprodução inteligente 

4. (Opcional) Selecione o (s) canal (is) ou execute a reprodução simultânea de múltiplos canais 
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Capítulo 4 | Acesso via Web Browser 

  

Deve reconhecer que o uso do produto com acesso à Internet pode estar sob riscos de segurança da rede. Para evitar 
qualquer ataque de rede e fuga de informações, fortaleça a sua própria proteção. Se o produto não funcionar 
corretamente, entre em contato com o revendedor ou com o centro de serviço mais próximo. 

Finalidade 

Pode aceder ao dispositivo através de um browser da Web. Pode usar um dos seguintes browsers Web: Internet 
Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Apple Safari, 
Mozilla Firefox e Google Chrome. As resoluções suportadas incluem 1024 * 768 e superiores. 

 

Passos: 

1. Abra browser Web, insira o endereço IP do dispositivo e pressione Enter. 

2. Entre no dispositivo. 

• Se o dispositivo não foi ativado, é necessário ativar o dispositivo antes do login. 

 

Figure 1-5 Definir Password de administrador 

1) Defina a password para a conta de utilizador admin. 

2) Clique OK para aceder ao dispositivo.  

  

 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. 
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• Se o dispositivo já estiver ativado, digite o nome do utilizador e a password no interface de login e 
clique no botão Login. 

 

Figure 1-6 Login 

 

3. Instale o plug-in antes de visualizar o vídeo ao vivo e gerir a câmara. Siga as instruções de instalação para 
instalar o plug-in. 

  

Talvez seja necessário fechar o browser Web para finalizar a instalação do plug-in. 

Após o login, pode executar a operação e a configuração do dispositivo, incluindo a exibição ao vivo, a reprodução, a 
pesquisa de eventos, a configuração, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


