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Sumário: 

Obrigado por adquirir nossos produtos, os quais são DVR4.0 com Alta Definição integrada, Inteligente e hibrido, que une a 
essência técnica de múltipla rede, análise inteligente e informação, que cria um recurso avançado com alta aplicabilidade, facilidade 
de uso, expansibilidade, etc.. 
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 DVR/HVR/NVR  3 em 1 

 Tecnologia Nuvem 

 IVS(Sistema de análise Inteligente de Vídeo) 

 Alta Definição e Híbrido 

 Inteligente and Automação 

 Tecnologia Nuvem – Passo 1 step entrar na internet 

 Informatização e Celular 

Part Um: Operações Básicas 

1. Instalação Básica 

 1.1 Instalação do HDD 

  Por favor, instale o disco rígido antes da primeira vez do uso desse produto. 

  Por favor, conecte o cabo de força e o cabo de dados do HDD corretamente, nosso produto pode suportar 1 ou 2 ou 4 ou 8 HDD. A quantidade 
de HDD suportável depende do tipo de produto que o comprador adquiriu. (Observação: O dispositivo pode funcionar normalmente sem HDD, 
mas não pode fazer gravação e reprodução) 

 1.2 Conecção do Mouse 

 Há uma ou duas portas USB no painel traseiro (uma delas é a mesma do painel frontal) e uma porta USB no painel frontal, ambos podem ser 
usados para mouse, USB, Wi-Fi ou modulo 3G, etc. 

2. Inicialização 

  Conecte o cabo de força, ligue o interruptor no painel traseiro, acendendo o indicadpr, em seguida o DVR ligará. Depois de ligar, você ouvirá um 
sinal sonoro, o modo de saída padrão é o modo multi-janela. Observação: Reinicie a força depois de anormal desligamneto, o DVR irá recuperar 
automaticamente o estado antes de desligar. 

3. Desligar  

 Existem dois métodos para desligar o DVR que são o soft switch e hard switch. 

  Soft switch: Entrando [Main menu] e escolhendo [Logout] na opção [turn off the system] é chamado de soft switch. Pressionando o interruptor de 
alimentação é chamado hard switch. 

  Nota: As informações de configuraçaõ devem ser salvas antes de substituir a bacteria, caso contrário, perderá as informações. 

4. Login  

  Quando o DVR ligar, o usuário deve acessar o sistema de Login e o sistema fornecerá as funções correspondente ao usuário. Há duas 
confgurações de usuário que são “Admin” e “Guest”; e eles não tem senhas. “Admin” é da competência do superusuário; “Guest” é o usuário para 
visualização e reprodução. O usuário pode modificar a senha de administrador e convidado, mas não pode modificar a autoridade deles. 
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Imagem 1 : Login 

  Proteção por senha: Se a senha estiver continuamente errada durante três tentativas, o alarme irá ativar. Se a senha continuar errada por 5 
vezes contínuas, a conta será bloqueada. (Através de reinicialização ou depois de meia hora, a conta sera descbloqueada automaticamente). Por 
razões de segurança, por favor, rever nome de usuário e senha regularmente. 

5. Visualização 

  Acesse a conta (Login) normalmente e escolha o status de vizualização do multi-menu. 

  A data do sistema, hora e título do canal estão mostrados em cada janela de visualização. O video de vigilância e o estado de alarme estão 
mostrados em cada janela. 

 

Tabela  1: ícone da janela de vizualização 

6. Configuração de Gravação  

  Defina os parâmetros de gravação no canal de vigilância. Você pode entrar [Main Menu]> [Record]> [Record Config] para definer. 
A configuração padrão do sistema é 24 horas de gravação continua. 

  Nota: Há pelo menos um RW disco rígido se o DVR gravar normalmente.(vide capitulo 4.5.1 gerenciamento de HDD ) 

 

Imagem 2: Configuração de Gravação 
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  【Channel】Escolher um número correspondente ao canal para define-lo. Escolher a opção “all” para definer todos os 

canais.   

  【Redundancy】Escolher o arquivo de gravação e fazer o backup em dois discos rígidos. Um é RW disco rígido e outro é 

disco redundante. (vide 4.5.1 em referência CD) 

  【Length】Defina a duração de cada arquivo de video. 60 minutos é a duração padrão. 

  【Prerecord】Grave 1-30 segundos antes da ação. (o tamanho do arquivo é definido pela transmissão). 

  【Record Mode】Definir estado de video: Schedule, manual and stop. 

  Schedule: Gravar de acordo com o tipo de video definido (regular, detect ou alarm) e seção de tempo.  

  Manual: Clique em “all” e faça o canal correspondente gravar em qualquer situação. 

  Stop: Clique em “stop” e faça o canal correspondenteparar de graver em qualquer situação. 

  【Period】Defina o período de tempo para gravação regular. A gravação iniciará apenas no intervalo definido. 

  【Recording Type】Defina o tipo de gravação: regular, detect or alarm. 

  regular：Realiza a gravação regular em um interval de tempo definido. O tipo de arquivo de video é “R”.  

  detect：Ative o sinal de “motion detect”, “video blind” ou “video loss”. Quando o alarme esta definido como abertura de 

gravação, o estado de “detection recording” está ligado. O tipo de arquivo de video é “M”.  

  alarm：Ative o sinal de alarme externo na seção “set time”. Quando o alarme esta definido como abertura de gravação, o 

estado de “detection recording” está ligado. O tipo de arquivo de video é “A”.  

7. Armazenamento de Captura de Tela (modelo parcial de suporte) 

   Definição de parâmetro:【Main menu】>【Record】>【Snapshot】para fazer configuração relacionada, ver em imagem 

3, a função é definida em padrão.  

  Nota: Se for armazenamento de captura de tela normal, por favor, defina Snap em 【Main Menu】->【Advanced】->【HDD 

Manage】->【Snapshot】 (por favor, vide capítulo 4.5.1 Gerenciamento de HDD)  

 

Imagem 3: Captura de tela 

 Por favor, vide capitulo “6 Configuração de Gravação”. 
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8. Reprodução 

Há dois metodos para reproduzir os arquivos de video do disco rígido. 

  1. N.  

  2. Main Menu>Record>Playback. 

  Entrar na tela de reprodução, você pode reproduzir o video de multi-canais simultaneamente.  

  Nota: O disco rígido o qual salva os arquivos de video devem estar definidos como read-write (RW) ou read-only. (vide 
capítulo 4.5.1 gerenciamente de HDD) 

                  

Imagem 4: Reprodução 

1. back up options 2.file info 3. file searching 

4．File backup 5.operation hint 6.play control key 

【File option】Escolher o arquivo para reprodução ou backup.  

【File information】Tempo de início, tempo de final e tamanho. 

Nota: O armazenamento deve ser grande o suficiente antes de fazer o backup. 

【File searching】Pesquisar o arquivo de acordo com o parâmetro de pesquisa. 

【File Backup】Fazer o backup de arquivos do HDD. 

【operation hint】Mostrar a função do local do cursor. 

【playback control】Refere-se a tabela seguinte para mais informações: 

 

Tabela  2:  Controle de repdodução 

  Nota：Reprodução quadro a quadro só é realizada no estado “pause” de reprodução. 
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Funções Especiais: 

Funções Especiais: 

  Defina o tempo de entrada de reprodução (h/m/s) na coluna de tempo e depois clique em reproduzir. 

  Zoom: Quando o sistema está modo de reprodução em janela única tela cheia, você pode arrastar o mouse na tela para selecionar uma parte e 
depois clicar com o botão esquerdo para dar zoom. Você pode clicar com o botão direito para sair. 

9. Rede 

  Configurando a rede através de [Main Menu]>[System]>[Network] 

 【IP address】Defina o endereço IP. Padrão: 192.168.1.10. 

 【Subnet Mask】Defina o código da mascara de sub-rede. Padrão: 255.255.255.0. 

 【Gateway】Defina a porta de entrada padrão. Padrão: 192.168.1.1. 

                                

Imagem 5: Configurações de Rede 

  Faça os equipamentos de endereço IP e o roteador no mesmo segmento de rede. Por exemplo, o endereço IP do roteador é 192.168.1.1, e a 
mascara de sub-rede é 255.255.255.0. De acordo com a instalação padrão, geralmente o portão de entrada é o endereço IP do roteador, então 
coloque o endereço IP 192.168.1.1 no browser do Internet Explorer para ativar o equipamento LAN visitante como uma vigilância operacional de 
imagem em equipamento de acesso remote em rede publica para monitoramento. Configuração detalhada em “Network setup”. 

10. Alarme 

10.1 Detecção de Movimento  

    

Imagem 6: Detecção de Movimento 
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  Configuração de detector de movimento: Configurar o equipamento DVR fazendo-o tocar, gravação linkada e fazer o PTZ voltar para posição 
pre-definida quando haver movimento de objeto em determinada área durante o tempo de Segunda a Sexta. 

  Passo1. Escolher【Main Menu】>【Alarm】>【Motion Detect】,depois selecionar a tela de configuração; 

  Pass2. Escolher um canal e ajustar o nivle de sensibilidade, depois definir o período de tempo da vigilância do alarme. Definir a área de 
monitoramento (clique em “set”, escolher as áreas de preferência, e “default” significa todas as áreas), depois clique com botão direito para escolher 
“up window; 

  Passo3. Quando no estado de alarme, o DVR pode linkar medidas. Saida de Alarme, circuito de gravação, ativação do PTZ, mensagens de 
captura de tela, envoi de email (necessário definir parametros de email em serviço de rede) e sirene  Alarm output, recording, tour, PTZ activation, 
snapshot,show message, sending email (need to set email parameters at net service)and buzzer (sirene local). 

  Passo4. Definir outros parâmetros de canais de alarme seguindo os passos 2 e 3. 

  Nota: Os métodos de configuraão de entrada de video blind, video loss e alarme são similares com a detectção de movimento. 

 10.2 Análise de Vídeo 

 

Imagem 7: Análise de Vídeo 

 【Video analysis function】: Pode ser definido em duas regras: piquete linha e piquete área. 

  Regras de piquet linha: pode definir a direção proibida bidirectional, de cima para baixo (da esqueda para direita), de baixo para cima (da direita 
para esquerda), 2 direções proibidas, quando os objetos em movimentos encontram o piquet linha definido, o alarme se ativará. (Nota: quando 
está definido overpitched, mostrará a direção da esquerda para direita/ da direita para esquerda, caso contrário, mostrará de cima para baixo/ de 
baixo para cima). 

  Regras: pode proibir bidirecionalmente, coloque 3 direções, quando o objeto em movimento encontra a área do piquete definido, o alarme se 
atvará. 
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  Passo 1: [Main Menu]>[Alarm ]>[Video Analysis], entrar na tela de configuração de análise de vídeo, habilitar esta função. 

  Passo 2: Clicar em “rule” para entrar na tela de configuração, ver imagem 8: 

 

Imagem 8: Configuração de Regras 

  Passo 3: habilitar a função “show track” (mostras rastro), ajustar o nível de sensibilidade a distância minima da imagem. Definir o modo de piquet, 
escolher piquet linha ou piquet área, clicar em configurações para entrar na tela de configração, clicar com o botão direito e escolher “add” 
(adicionar), udst o mouse para definir dois ou mais pontos depois conecte para formar uma linha ou uma área irregular, depois aparecerá uma 
caixa de opção para direção proibida, escolher uma delas e clicar com o botão direito, depois clicar em “yes” e voltar para a a tela anterior, clicar em 
“yes” para finalizar a configuração das regras de alarme. 

  Passo 4: Configurar os passos do controle do período de alarme e para as medidas linkadas tomadas seguir os mesmos passos 2 e 3 em 
coniguração de alarme 10.1. 

  Passo 5: Quando acontecer a analise do video de alarme, haverá uma caixa em linhas vermelhas na imagem de visualização. 

] A função de análise inteligente inluirá principalmente 4 facetas: 

1. Detecção de perímetro（PEA） 

 (1).detecção de linha lateral : linha lateral bidirecional, linha lateral uni-direcional 
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(2). Detecção de área: entrar alarme, deixar alarme  

 

2.Itens de cuidados（OSC） 

  Detectar a mudança de status de bens ira alarmar em tempos. A mudança pode ser objetos deixados na cena, ou objetos movidos ou perdidos. 
Função principal: Itens deixados e roubados ou movidos.  

  (1). Detectar algo que caiu da moto. 
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(2). O carro estacionado em local proibido na rua. 

 

 

3.Contador de Fluxo(CPC) 

  A contagem de pessoas que entram e saem da sala de serviço, que é útil para estatística de fluxo em passagens simples estreitas internas. 

 

4.Diagnóstico de sinais anormais de video (AVD) 

  Detecção automática disturbios na imagen como confusão de baras, ondulação, pontos de explosão de luz, granulação ou tipos de inferferência 
que levam uma imagem distorcida, confusa, nublada, tremula, etc.    
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11. Controle de PTZ 

    Cntrole simples de PTZ, seguir passos seguintes: 

  Passo 1: 【Main Menu】>【System】>【PTZ】, para definir parâmetros do canal, protocol, etc.  

  Passo 2: Em visualização de status entrar na janela de controle de PTZ； 

  Passo 3: único clique com botão direito, escolher controle de PTZ para controlar a função normal, ou escolher alta-velocidade, clicar com botão 
esquerdo para opera o PTZ diretamente, o movimento do mouse controla a direção do PTZ, usar o rolante para aumentar ou diminuir o zoom da 
camera. ng of mouse is to control the direction of PTZ, use the rolling can zoom in or zoom out of the camera.  

 Parte dois: Controle Remoto 

1. Controle Remoto 

  Após conexão bem sucedida a rede, usuários podem controlar remotamente o monitoramento de duas maneiras: software multi-dispositivo do 
cliente ou browser comum. Software multi-dispositivo do cliente (CMS) é um sowftware professional usado para monitoramente remote de 
multi-dispositivos, digno de segurança, conveniênciam estabilidade e gerenciamente centralizado, etc., e também é necessária a instalação de 
activeX, sugere-se o uso deste programa. Browser é o navegador do PC em si, como IE, tc. 

1.1 Gerenciador de Software multi-dispositivo – CMS 

  CMS pode centralizer o gerenciamente do DVR em diferentes pontos em um PC. 

   Passo 1: obtenha software CMS a partir do CD incluso ao DVR, seguir as etapas para instalá-lo. 

  Passo 2: Depois da instalação do software no PC, faça o login na tela como na figura 7. Cloloque o dispositivo a ser adicionado através de 

【System】>【Device Manager】>【Add zone/device】, entre na tela de adição de dispositivo, seguir as dicas para conectar a informaçãp DVR, saia 

depois de salvar. 

  Passo 3: repita os processos acima na tela de gerenciamento de dispositivo, pode adicionar vários dispositivos em um gerenciamento 
centralizado. 
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1.2 Monitor de WEB 

  Quando conectar a rede, usar o browser do PC para efetuar login no DVR para controle remote. 

  Passo 1: instalar o ActivX, nome do arquivo é “IE Plug_V1.1.0.78.exe”, que pode ser obtido através dp CD incluso, seguir as instruções para 
instalá-lo. 

  Passp 2: conectar com o dispositivo, aprir o browser, colocar o endereço IP do dispositivo, por exemplo, o IP é 10.2.2.88, depois entre 
http://10.2.2.88 na coluna de endereço, entrará a seguinte página:  

             

    Tela de login na WEB 

  Passo 3: Fazer login, colocar user name e senha. (Se escolher linkar com todos os videos depois de fazer o login, precisa escolher uma rede de 
transmissão (network stream), usar LAN para transferir transmissão principal, usar WAN para transferir a transmissão extra, sugere escolher 
transmissão extra se a conexão for fraca). A admnistração padrão é “admin” sem senha. O usuário deve revisar a senha do “admin” após login. A 
figura a seguir é a interface após a realização do login. 

http://10.2.2.88/
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Imagem 9: Tela da WEB 

2．Operações Básicas do Controle Remoto 

  Para realizer o controle remote da tela da imagem 9 

 2.1 Divisão de Tela 

  Para escolher o modo de visualização 

 2.2 Reprodução 

  Entrar na área de reprodução, suporta reprodução de multi-canais ao mesmo tempo. 

 2.3 Log  

  Mostra as informações dolog. 

 2.4 Configuração Local 

  Para definir o dispositivo alarme, habilitar a função de linkagem na rede remota do lado do cliente.  

 2.5 Controle de Canais 

  Abrir o video, escolher o video do lado esuquerdo da janela e depois escolher o canal do lado direito, duplo clique para abrir o primeiro video, 
escolher outro canal, duplo clique para abrir o Segundo video, usar a mesma maneira para abrir outros canais. Se o canal nao mudra, o sistema 
vai escolher um video anterior e abrir outro que você escolher. 

  Nota: O usuário pode escolher o modo de imagem mais apropriado, quando abrir o controle remote de video. 

  Fechar o vídeo: na janlela do video, escolha o video que deseja desligar, clique com o botão direito e escolha “shut down the video”, também 
pode escolher “shut all the windows” para fechar todos os vídeos. 

 2.6 Configuração de dispositivo remoto 

  Na janela de visualização, único clique com botão direito, escolher “choose device config”, para configurar os parameros do dispositivo, que vai 
ser sincronizado ao lado do local, incluindo: gravação, alarme, sistema, avançado, informação, etc. 

Parte Três: Funções Especiais 

  Esta série tende a um design humanizado, visuallizar a chave de operação, alargamento parcial de qualquer região da tela de visualização, 
inicialização e desligamento regular, upload de FTP,função de suporte a Wi-Fi, etc,  support WIFI function, etc, atende bem as necessicades do 
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usuáro. Introdução especial da configuração de codificação, reprodução multi-canal, configuração de monitoramento via cellular. 

1.Codificação 

  Para definir os parâmetros de codificação, de modo a atingir uma elevada qualidade de reprodução e efeito de monitoramento remoto. 

 

Pic 10 Encode  

1.1 Configuração de codificação de canais separados 

  Passo 1: Operação local,【Main Menu】>【System】>【Encode】（para configuração remota clicar com botão direito na janela e depois escolher 

“Device Config” em 【System】>【Encode】）； 

  Passo 2: Escolher o canal um, definir a rerolução com D1, tamanho do quadro 20, valor de byte 1024; 

  Passp 3: Escolher canal dois, escolher resolução em CIF, tamanho do quadro 25, valor de byte 521, clicar com botão direito ou escolher 
“advanced” e escolher “copy”(copiar). 

 Passo 4: Escolher canal 3, único clique com botão direito ou escollher “advanced”, escolher “paste” (colar). Mesmo passo para canal 4. 

  Observação 1: o interval de referência: D1 （ 512~2560kbps ), HD1（384~2048kbps), CIF（64~1024kbps）,QCIF(64~512kbps)，
1080P(1024~8196kbps, partial model support this function) 

  Observação 2: Ícone de Áudio/Vídeo inverso, o arquivo de gravação deve ser áudio e video fluxo composto. 

 1.2 Configuração de transmissão extra 

  TRansmissão extra é usado pelo lado do monitor do cliente e monitor por celular 

  Passo 1: Habilitar trasnmissão extra 

  Passo 2: Configurar tamanho do quadro, valor do código de transmissão (stream), a maneira de configuração é o mesmo para parâmetros de 
canais separados. 

2. Reprodução de multi-canal simultânea 
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  O dispositivo 4ch pode ativar a reprodução de 4ch ao mesmo tempo, o dispositivo pode ativar a reprodução de 8ch ao mesmo tempo, o número 
do canal pode ser combinado livremente. 

 

                            Imagem 11   Reprodução 

  Passo 1:【Main Menu】>【Record】>【Record】，para definir os parâmetros de gravação de cada canal; 

  Passo 2: Entrar na tela de reprodução, clicar em “Search key”；  

  Passo 3: na tela de condições de busca, escolher o tipo de arquivo, escolher o canal (o canalpode ser combinado livremente), escolher peíodo 
de tempo, clicar “yes”; 

  Passo 4: na página de reprodução, escolher o arquivo de video, apertar “play” ou dar duplo clique no arquivo para reproduzir 

3. Transferência de multi-canal em tempo real via rede 

  Usar a tecnologia de transmissão extra, para monitor remoto multi-canal em tempo real son uma largura de banda estreita (ou condições de 
conexão fraca) 
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Imagem 12    CMS 

  Passo 1: mesmo que “1.2 Configuração de Transmissão Extra”, habilitar o sistema extra de transmissão. 

  Passo: abrir o CMS, fazer o login no software 

  Passo: Depois de adicionar o dispositivo relacionado, fechar a janela, seçecionao o canal relacionado na lista de dispositivo, clicar com botão 
direito, escolher conectar todos os vídeos (pode escolher transmissão principal ou transmissão extra, baseado no na escolha do ambiente de rede)  

4.Monitor TeleMóvel 

  Introduz técnicas de transmissão extra quando o monitoramento é por telemovel, suporta mudança de canais (eg.  Windows mobile) 

  Passo1: “DVR config”, vá para [Main Menu]->[System]->[Encode], habilitar “Extra Stream”. 

  Passo2: Instalar o software de monitoria movel para cellular, obter o softare do CD incluso, (o software para android é vMEyeSuper.apk ) 

  Passo3. Após a instalação sucedida, encontrar e executar o software "eg. vMEyeSuper mobile-moveeye" software através de [start]->[procedure] 
no celular,ver imagem 13. 

 Passo4: cliclar na lista de dispositivos acima, adicionar o endereço IP, nome de usuário, senha e o número de porta, do dispositivo que precise ser 
monitorado. 

  Nome do dispositivo: usuário pode definir qualquer um de escolha 

  Nome do Usuário: nome do dispositivo 

  Senha: senha do dispositivo 

  Server: endereço IP do dispositivo 

  Porta: 34567 (Observação: o numero da porta padrão para vMEyeSuper é 34567). 

                                                                           Imagem 13:  Tela do telemovil do cliente 

Depis de adicionar o dispositivo, clicar em “yes”, ver imagem 1, escolher o canal de preferencia para monitorar, a imagem visualização sera 
mostrada. 

                                                                                                                               

 

Imagem 14: Tela do monitoramento móvel 

  Observação: quando o DVR está em um local com rede, o telemovel deve se conectar ao roteador wireless para acessar o dispositivo, cada um 
dos telemoveis estão relacionados a diferentes softwares (devido à diferente versão, deve-se seguir a versão do CD) 

  Symbian S60 o 3rd: sistema de operação do software de monitoramento móvel: MEYE_SB_S60_3rd.sisx 

  Symbian S60 o 5t: sistema de operação do software de monitoramento móvel: MEYE_SB_S60_5th.sisx 

  Android mobile: software de monitoramento: vMEyeSuper.apk 

  Blackberry mobile: software de monitoramento: MEYE_RIM.cod 
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  Objetivo: Iphone mobile software de monitoramento: usacelular para pesquisar "vMeyeSuper" em appstore e fazer a instalação. 

 

 5. Armazenamento de Arquivo  

Objetivo: diferentes modelos com diferentes detalhes de suportes, por favor, contactar serviço customizado. 

  DVR apresenta vários armazenamentos excluisivos e técnicas de backup para realizar multiplos modos de armazenamento e backup. 

  Armazenamento em Tempo Real 

  Armazenamento redundante. DVR apresenta técnica de armazenamento RAID1 para efetuar dois armazenamento em dois discos rígidos 
diferentes simultaneamente e com backup mútuo. 

  HDD em USB and diso rígico movível.. DVR apresenta técnica de armazenamento, suportando arquivos de video salvos em tempo real em 
dispositivos de armazenamento. 

  DVD-RW. DVR apresenta a mais nota técnica de armazenamento, suportando arquivos de video que são gravados em tempo real para CD. 

  Armazenamento remote em tempo real. DVR suporta arquivos de vídeos em tempo real, armazenando para os dispositivos de computadores 
(Disk C/D/E/F). 

  Download de arquivo. 

  Usando o disco U e o disco rígio movível, para download para o dispositivo local, DVR suporta o arquivo escolhido com alta velocidade de 
backup para armazenar dispositivos. 

  DVD-RW. DVR suporta o arquivo de video escolhido que são gravados e armazenados em CD. 

  Alta velocidade de download em rede. DVR suporta alta velocidade de download do arquivo escolhido para o cliente remoto. 

 6.Características Especiais da Série 6000 

  Compaado a Sérise 5000, a Série 6000 acrescente funções da saída SPOT, entrada SDI e multi-modo de canais para seleção. Essa Série tem 
diferentes tipos de modos, Usuários podem acompanhar suas permissões para selecionar o modo DVR, o modo HVR ou NVR. Também 
adicionamos a função dde análise inteligente, já que essas quarto funções podem serativadas em um dispositivo ao mesmo tempo, chamado de 
“Four in One”, além disso, a Série 6000 está com saída HDMI output como configuração padrão. 

 6.1 Função saída SPOT (Apenas modelo parcial pode suportar) 

  Os produtos da Série 6000 tem 2 portas de saída BCN, oma delas suporta saída SPOT, usuário pode mudar o modo de imagem separada da 
saída SPOT através do clique com botão direito no menu. Nota: se conectar o BNC, não importa como você opera na saída VGA, a TV sempre 
mostra a tela de visualização, nçao pode mostrar a tela GUI. 

6.2 Função de EntradaSDI  (Apenas modelo parcial pode suportar) 

  Esta porta pode conectar video com resolução de 1080P. 

6.3 Função Modo de Canal Selecionado: 

 Os produtos da Série 6000 tem a função de gerenciamento de canais, 3 tipos de modo: DVR, HVR NVR, o cliente pode acompanhar suas 
condições de mudança para mudá-los.  
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Imagem15: Tipo de Canal 

6.4 Saída HDMI Padrão 

  O produto está configurado com saída HDMI padrão, nao há necessidade de adicionar móludo extra de HDMI.  

Apêndice 1. Operando Controle Remoto 

 

Apêndice 2. Mouse 
 
                        *Exemplo usado: mão direita 

Operação Função 

Duplo clique 
Duplo clique um item na lista da pasta para playback do vídeo 

Duplo clique do playback do video para zoom in ou out da tela 

 Duplo clique o canal para maximizar a tela 

double click again to resume the multi-channel dlay 
Botão esquerdo Escolher de acordo com as opções do menu 

No. Nome Função 

1 Botão Multi-canal Preview Muti-canal 

2 Botão número Entrada Senha/Entrada Número/Troca de Canal 

3 【Esc】 Voltar para a Janela 

4 Botão de Direção Direção e Botão OK 

5 Controle Remoto Entrada do número do DVR para controle 

6 FN Função Assistência 

7 Operação Playback Operação básica de Playback 

8 Controle Gravação Entrada para menu de gravação 
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Botão direito Aparecerá o menu de atalho no desktop para visualização 

 Atual menu de atalho dentro do menu 

Botão do meio (rolante) Adicionar ou subtrair o valor número dentro da configuração de número 

 Trocar de itens dentro da caixa de combo 

 Subir ou descer de página dentro da lista 

Movimentar mouse Escolher a ferrament ou mover um item dentro da ferramenta 

Arrastar mouse Defina a área de detecção de movimento 

 Definir a área de cobertura 

 

 

            Cartão de garantia do produto 

Nome do Produto  Modelo  

Data da Compra  Distribuidor  

Site da compra  

Nome do cliente  Carreira  

Tel  CEP  

Empresa  

Endereço  

Validade da Garantia: 6 meses, este cartão é utilizado para o produto comprado da nossa empresa. 

 1. Durante o periodo de garantia, During the warranty period, defeito de fábrica será de zero custo. Traga este cartão e a nota fiscal. 

 2. Casos abaixo será cobrado o serviço de reparo. 

  A: Deterioração física. 

  B: Garantia expirado  

  C: Não seguindo o manual do usuário para operar, manter, e resultando em falhas e danos 

  D: Anormalização de uso, utilizando softwares de terceiros não publicados. 

  E: Falhas causadas por cair, amasser, temperature elevada, oxidação, ambiente não recomendado para utilização 

  F: Falhas ou danos causados por desastres natuais, guerras ou forças não conehcidas. 

  G: Falhas causadas por auto-desmantelado, reparos, instaladas por organizações ou pessoas não autorizadas 
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  H: Quebra do selinho de garantia. 

 3. Por favor retornar o produto com cartão de garantia e a nota fiscal para o devido centro de serviço. Frete por conta do usuário / comprador. 

 4. Guarde este cartão em segurança. Não podemos emitir segunda via caso perca. 


