
KIT NVR SEM FIO

Guia Rápida de Instalação

NVR Sem fio - Guia de Operação Rápida

A. Lista de Equipamento
Por favor, confirme se o NVR sem fio está intacto após abrir
a embalagem. E verificar também os seguintes itens: fonte, 
mouse e guia de operação rápida.

Instrução da Interface - NVR sem fio

    Porta VGA: conecta com o disposi�vo de exibição

    Porta HDMI: conecta com o disposi�vo de exibição

    Porta NET: conecta com o cabo de rede ou porta roteador LAN

    Porta USB: conecta com o mouse o HUB USB externo

    Porta de Alimentação: conecta com fonte adaptador de 12V 2A

B. Instalação do HD
1. Desparafuse a base e abra a tampa.
2.I nsira o HD

Conecte o cabo de alimentação e cabo SATA na placa mãe
 com o HD (necessita ser auto colocado); coloque o HD no 
lugar do encaixe, e aperte os quatro parafusos que encaixa 
perfeitamente na base.

3.Completando a instalação.
   Coloque a tampa de volta, aperte os parafusos, e coloque 
as antenas no buraco especificado para leas.
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Observação: Disposi�vos sem fio podem ser 
sujeito a interferências do ambiente durante o uso; 
Caso alguma câmera falhar ou cair, por favor conecte 
o NVR via cabo de rede RJ45.

C. Operando NVR sem fio
1. Guia de configuração

Depois de conectar o NVR na energia, logue no sistema (usuário pa-

drão de fábrica é 'admin', senha é '888888' ). Configure o tempo e 

horário do NVR, internet e configurações de vídeo de acordo com a 

guia inicial e efetue o download do aplca�vo para celular: Yoosee.

2.A dicionando câmeras

Clique com o botão direto na tela inicial e entre na interface 

de gerenciamento de vídeo (Video Manage).Após ligar a(s) 

câmera(s) na energia, conecte a(s) câmera(s) via cabo no 

NVR. Clique em 'Refresh' e ache selecione a(s) câmera(s) 

desejada. Clique em 'Match code'para adicionar, e re�re o 

cabo das câmeras depois de adicioná-las com êxito. A(s) 

câmera(s) irá(ão) transmi�r imagens para NVR via sem fio e 

o IP será 172.20.25.x

Caso selecione 'Auto add', a(s) câmera(s) irá(ão) transimi�r

 imagens via cabo de rede par NVR.

Observação: Não necessita adicionar as câmeras novamente, 
pois elas já vem configurado de fábrica com o NVR.
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D-A cesso remoto via aplica�vo de celular
Após abaixar e instalar o aplica�vo Yoosee no celular, registre 
e logue para a interface da lista de disposi�vos. Clique em '+' 
no canto superior direito. Através da função 'scan', scaneie o 
código QR do Gview ID (Encontrado na tela inicial do NVR) para 
entrar na interface de adição de câmeras. Insira a senha padrão 
de fábrica: 888888. Em seguida, poderá começar com acesso 
remoto após ter adicionado com êxito.
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Termo de Garan�a

Fica expresso que esta garan�a contractual 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 garan�dos contra eventuais defeitos de

 

 

fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a par�r 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 garan�a prevista.
2. A garan�a perderá totalmente a sua validade se qualquer uma das ocorrências forem

 diagnos�cadas:
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 es�ver violado ou rasurado.
Se o aparelho houver sido violado
5.Esta garan�a 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 consumior deverá imediatamente comunicar-se com o revendedor
responsável ou entrar em contato com a TOPCAM via e-mail: atendimento@topcamc�v.com.br , 
eis que somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garan�a 
aqui previsto.
6.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.
7.Esta garan�a não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se que o consuidor faça uma cópia 
de segurança regularmente em um drive de armazenamento das configurações do produto.
8.É imprescindível que o usuário u�lize 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.
9.Constatado o defeito, e o consumidor leve o produto a quem não está autorizado, esta garan�a 
perderá sua validade, já que o produto será considerado violado.
Sendo estas condições deste Termo de Garan�a complementar, a TOPCAM reserva-se o direito de 
alterar as caracterís�cas gerais, técnica e esté�ca de seus produtos sem aviso prévio.
Todas as imagens do manual do produto são ilustra�vas.


	Página 1

