
6. Acesso remoto 
6.1. Aplicação para dispositivos móveis (ANDROID E IOS) – CCTV VIEWER 

6.2. Software para Windows - MAZi CMS (disponível para download no nosso site – 

www.ivv-aut.com) 

6.3. Via Web browser 

 

7. Contactos 

Caso tenha algum problema que não apareça neste manual, consulte o manual de 

utilizador ou utilize os nossos contactos: 
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1. Dados de acesso 
Valores de fábrica: 

Utilizador: admin 

Password: 12345 

Portas: 80, 8000 e 554. 

 

2. Como definir os parâmetros de gravação 
2.1. Gravação Contínua 

a) Menu -> Gravação -> Agenda 

b) Selecionar o modo de gravação para normal ou deteção por movimento. 

c) Copiar o agendamento para todos os dias. 

d) Copiar as configurações para todas as câmaras. 

 

2.2. Gravação por movimento 

a) Menu -> Câmara -> Movimento 

b) Ativar a deteção de movimento. 

c) Definir a área de deteção. 

d) Ativar o método de ligação 

 

3. Sem sinal nas  saídas VGA/CVBS/HDMI 
3.1. Gravador com resolução de saída de vídeo superior ao monitor conectado. 

a) Conectar outro monitor na saída de vídeo sem imagem. 

b) Diminuir a resolução de saída de vídeo em Configuração do sistema – Geral – 

Resolução 

 

 

 

 

4. Como identificar e interromper o aviso 

sonoro de exceção  
a) Configurações -> Exceção  

b) Selecione o tipo de exceção para detetar a origem do erro.  

c) Desative o visto de “Aviso Sonoro” e corrija o erro. 

 

5. Como configurar o serviço de DDNS 
a) Config. Rede -> DDNS. 

b) Tipo de DDNS: hiDDNS. 

c) Endereço servidor: www.hiddns.com 

d) Nome domínio DVR: (escolher o nome que irá identificar o DVR).  

e) Aplicar as configurações. 

Nota: o nome de domínio não poderá conter espaços. 

 

5.1. Registar domínio DDNS 

Cada conta criada no servidor DDNS da MAZi permite vários domínios registados. 

a) Aceder ao endereço www.hiddns.com 

b) Selecionar ‘Registar novo utilizador’. 

c) Complete os dados de registo: 

Nome de utilizador: (nome de acesso à conta DDNS a ser criada). 

Senha: (senha da conta DDNS). 

Nome Real: (nome da empresa que está a criar a conta). 

d) Gerir dispositivos -> Adicionar. 

Nome do Dispositivo: (deverá coincidir com o atribuído no DVR). 

Nº Serie do equipamento.  

e) Em caso de sucesso, pode aceder ao DVR através do endereço: 

http://hiddns.com/nomedodispositvo 
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