
MANUAL SIMPLES 

DE INSTALAÇÃO / USO 

PARA DVR 

(NVSIP) 

I. Instalação do Disco Rígido 

1. Quando a energia do DVR estiver 
desligada, desparafuse os parafusos do 
disco rígido do gravador de vídeo no 
painel lateral e traseiro, e depois remova a 
placa protetora (tampa). 
2. Conecte o cabo de alimentação e cabo 
SATA na placa mãe com o disco rígido 
(HD). 
3. Coloque o HD no lugar do encaixe 
4. Aperte os parafusos que encaixa 
perfeitamente na base. 
5. Encaixe e parafuse a placa protetora 
novamente. 
6. Conecte o monitor ao DVR na parte 
traseira da saída HDMI ou VGA, conecte o 
cabo ao equipamento que está conectado 
para concluir. 

II. Ajuste da Máquina      zzzz 

1.  Login do Equipamento DVR/NVR: 
Após a conexão e a ativação, a luz 
indicadora do painel dianteiro gravador de 
vídeo será ativada e o sistema exibirá a 
tela de inicialização normal. Após a 
conclusão do carregamento do pop-up da 
interface de login, a conta padrão é 
admin, e a senha está em branco. 
Conforme exibido abaixo: 

2.  Método de operação IPC de conexão 
do DVR/NVR: 
Clique com o botão direito do mouse na 
interface principal para abrir o sistema:  
→ Vídeo management  [Gerenciamento 
de vídeo]. Clique no botão “Search 
device” [Pesquisar dispositivo]. É possível 
pesquisar todos os dispositivos IPC dentro 
da rede de área local (LAN), conforme 
exibido abaixo：  

Na interface, clique em qualquer 
dispositivo que foi pesquisado. Clique no 
botão "Add" [adicionar]. O dispositivo 
pode ser adicionado à lista de 
equipamentos abaixo que foram 
adicionados e conectados 
automaticamente a este dispositivo.  
Para remoção da câmera IP, clique em 
“Remove” [remover] para uma única 
câmera ou “Remove All” [Remover todos] 
para excluir todas as câmeras. 
 

3.  Reprodução do DVR/NVR: 
Clique com o botão direito do mouse na 
interface principal do sistema, selecione 
"video playback" [reprodução de vídeo], e 
o sistema abrirá então a interface de 
reprodução. Clique no número do canal 
que deverá ser reproduzido e arraste o 
eixo amarelo para selecionar o período  

de reprodução do vídeo, depois clique no 
botão “play” b[reproduzir], é possível 
abrir o canal correspondente das 
reproduções de vídeo; insira o disco USB e 
selecione o disco USB como backup, e 
será possível realizar o backup do canal 
adequadamente. Clicando com o botão 
direito do mouse é possível ocultar a faixa 
de áudio. Conforme exibido abaixo: 

selecione "system settings - network 
settings" [configurações do sistema - 
configurações de rede] , na janela pop-up, 
para alterar o endereço IP do DVR, e 
também para encontrar o nº do 
dispositivo (nº do NVSIP). Se "device 
status" [status do dispositivo] mostrar que 
está “Online”, significa que ele pode ser 
observado remotamente em telefones 
celulares e computadores. Conforme 
exibido abaixo:   

III. Método de visualização 

no telefone celular: 

1.  Leia do código QR das imagens acima 
para efetuar o download do aplicativo 
NVSIP para acesso remoto via celular. 
Código QR da direita referente ao sistema 
iOS (iTunes) e da esquerda referente a 
sistema Android (Play Store) 

Caso não consiga abaixar o aplicativo, 
digite manualmente o nome: NVSIP 
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4.  Configurações de Rede DVR/NVR: 

Clique com o botão direito do mouse na 

interface principal do sistema,  



2.  Após a primeira execução o software 
deverá registrar uma conta para acessar 
(vide a imagem abaixo) e gerenciar 
múltiplos dispositivos. Outra opção seria 
utilizar uma conta de visitantes para 
efetuar o acesso (local) para adicionar 
um dispositivo único para verificação. 

3.  Clique no canto superior direito do 
botão “+” para adicionar uma câmera.  
4.  Clique ‘Scan’ para efetuar a leitura do 
código QR do ID do produto, ou poderá 
inserir manualmente o ID no espaço ao 
lado. (O ID do produto poderá ser 
encontrado no guia de iniciar do DVR) 
5.  Usuário: admin (padrão de fábrica) 
Password: (vazio) (padrão de fábrica) 

IV.  Método p/ configuração 

de CMS do computador 
1.  Acesso o nosso site: 
www.topcamcftv.com.br e faça download 
do software apropriado para o modelo do 
produto e o instale. 
2.  Acesse o software CMS2.0 (admin/ o 
campo senha é vazio), Clique em ‘Devices’ 
> ‘Search More’, clique duas vezes no 
dispostivo na lista da esquerda, clique em 
exit [sair] e retorne à lista de dispositivo, 
clique duas vezes no nome do dispositivo e 
canal, respectivamente, na lista de 
equipamentos é possível observar a figura. 
(O equipamento de campo de visualização 
remota somente deverá adicionar o 
dispositivo NVSIP em gerenciamento do 
dispositivo, bem como para outras 
operações) 

V.  Método de visualização 

através do IE: 

É possível acessar sites remotos em 
www.nvsip.com recomenda-se usar 
browser Internet Explorer. Após acessar, 
selecione o nº do dispositivo para efetuar o 
acesso, insira o número NVSIP dos 
dispositivos e,  então será possível realizar 
a visualização remota e operação de 
reprodução e entre outros. 

Lembrete: Quando a visualização remota estiver 
com falhas, clique no menu principal à direita. 
(system setting --- network setting --- network 
connection) [configuração do sistema --- 
configuração de rede --- conexão de rede] Para 
verificar se o status do equipamento está como 
ativado ou não. Caso não esteja ativado, verifique se 
a conexão de rede está normal ou não, remova a 
opção automática de obtenção do endereço IP. As 
mudanças manuais de uma rede IP deverpa ser iguais 
ao roteamento LAN. Mude o gateway para o 
endereço IP de entrada do roteador. 

Termo de garantia 

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida 
mediante as seguintes condições: 

Nome do Cliente: 

Assinatura do Cliente: 

Nº da nota fiscal: 

Data da compra: 

Modelo: 

Empresa Responsável: 

1.  Todas as partes, peças e componentes do produto são 

garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que 

porventura venham a apresentar, pelo prazo de 6 (seis) 

meses, contado a partir da data de emissão da nota fiscal. O 

consumidor arcará com todas as despesas caso seja 

confirmado o dano por mau uso ou fora da garantia prevista. 

2.  A garantia perderá totalmente a sua validade se qualquer 

uma das ocorrências forem diagnosticadas: 

 a) Se o defeito não for de fabricação mas sendo 

causado por mau uso do consumidor e/ou terceiros estranhos 

ao fabricante. 

 b) Se os danos aos produtos forem causados por 

acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, enchentes, 

etc.), rede elétrica flutuante, mau uso ou por desgaste 

natural. 

 c) Se o produto sofrer influências elétricas, químicas 

ou animal. 

 d) Se o lacre estiver violado ou rasurado. 

5.  Esta garantia não cobre perda de dados, recomenda-se 
que o consumidor faça uma cópia regularmente em um drive 
de armazenamento das configurações do produto. 

6.  Constatando o defeito, o consumidor deverá 
imediatamente comunicar-se com o revendedor responsável 
ou entrar em contato com a TOPCAM via e-mail: 
atendimento@topcamcftv.com.br, eis que somente estes 
estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o 
prazo de garantia aqui previsto. 

7.  As senhas de acesso às informações do produto permitem 
o alcance e alteração de qualquer facilidade do produto, 
como acesso externo ao equipamento para acesso de dados 
e imagens, portanto, é de responsabilidade do usuário 
disponibilizar apenas àqueles que tenham autorização para 
uso, sob o risco de uso indevido, com a obtenção de dados e 
imagens geradas. 

8.  Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, 
recomenda-se que o consumidor faça uma cópia de 
segurança regularmente em um drive de armazenamento das 
configurações do produto. 

9.   É imprescindível que o usuário utilize desses recursos e 
garanta a segurança da rede na qual o produto está 
instalado, haja vista que o fabricante não se responsabiliza 
pela invasão do produto via ataques de hackers e crackers. 

10.  Constatado o defeito, e o consumidor leve o produto a 
quem não está autorizado, esta garantia perderá sua 
validade, já que o produto será considerado violado. 

Sendo estas condições deste Termo de Garantia 
complementar, a TOPCAM reserva-se o direito de alterar 
as características gerais, técnica e estética de seus 
produtos sem aviso prévio. 
Todas as imagens do manual do produto são 
ilustrativas. 
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Adicionar

Insira o número 
de ID 

manualmente, 
dispositivo. 

 Device: ID do produto 
Nickname: Ao critério do 

usuário 
Username: admin 
(padrão fábrica) 

Password: (vazio) 

http://www.nvsip.com

