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1. Ligar 

Conecte a fonte de alimentação e ligue o interruptor. O LED ligado 
indica que o aparelho está ligado. Após a inicialização, você ouvirá 
um sinal sonoro. A configuração padrão da saída de vídeo é o modo 
de saída de janela múltipla. 

2. Desligar 

Existem dois métodos para desligar o DVR: 1) Entrar no [menu 
principal] e escolher [desligar] na opção [desligar o sistema] é 
chamado de soft switch. 2) Pressionar o interruptor da fonte de 
alimentação é chamado de hard switch. 

Nota: As informações de configuração devem ser salvas antes de 
substituir a bateria,  caso contrário as informações serão perdidas. 

3.  . Log in 

Quando o DVR é iniciado, o usuário deve entrar e o sistema fornece 
as funções correspondentes com a competência do usuário. Exis-
tem duas configurações de usuário. Os nomes são admin e guest, e 
as senhas correspondentes são nulas. O administrador é o domínio 
do super usuário e o convidado é o domínio de usuário comum. 

Proteção por senha: se a senha for contínuamente incorreta sete 
vezes, haverá uma notificação e a conta será bloqueada. (Após 
reiniciar ou meia hora depois, a conta será desbloqueada automati-
camente). Para a segurança do seu sistema, modifique sua senha 
após o primeiro login. 

 

 

 

 

 

4. Ligar 

Siga o Guia para configurar as configurações básicas quando estiver 
usando. 

 

 

 

 

 

Cloud: habilite o serviço em nuvem. 

Do not prompt: Quando houver reinicialização do sistema, não 
aparecerá mais este guia. 

Em seguida, clique em "Next Page", entre na interface para a verifi-
cação de código QR.  

 

 

 

 

IOS: Para download do app para sistema IOS 

Android: Para download do app para Sistema Android.  

SN: Achar o ID do dispositivo. 

Depois disso, clique em "Next Page" para entrar na interfa-
ce para configurar a rede. 

 

[Net Card] Cartão de rede cabeada 

[DHCP Enable] Obtem endereço IP automaticamente. 

[IP Address] Configurar endereço IP. Padrão: 192.168.1.18 

[Subnet Mask] Configurar o Código da mascara de subnet. Padrão: 
255.255.255.0 

Faça o endereço IP do equipamento e o roteador no mesmo 
segmento de rede. Por exemplo, o endereço IP do roteador é 
192.168.1.1 e a máscara de sub-rede é 255.255.255.0. De acordo 
com a configuração padrão, geralmente o gateway padrão é o 
endereço IP do roteador, então digite o endereço IP 192.168.1.18 
no navegador IE para alcançar a visita  

5. Modalidades 

AHD DVR suporta três tipos de modos. Canais analógicos comple-
tos, canais analógicos + canais digitais, canais digitais completos. 
Você pode escolher um dos três tipos que desejar. 

6. Coaxial control 

Escolha o canal que conecta a câmera coaxial e clique com o botão 
direito do mouse para escolher no menu a opção Coaxial Control 
para entrar 

 

 

 

 

 

Clique  para entrar na tela de configuração de camera. Use 

 ou  para alternar entre o menu da camera. Use   ou 

 para escolher os parâmetros.  

7. Codificar 

Nosso dispositivo possui tecnologia de fluxo de código duplo. O 
fluxo principal é usado para gravação local. O fluxo extra é usado 
para transmissão de rede. Portanto, a imagem de armazenamento 
local de alta qualidade e a baixa largura de banda de telecomunica-
ções são satisfeitas ao mesmo tempo. 

Nota: Diferentes produtos codificam diferentes opções de resolu-
ção. Vídeo / áudio marcado para gravar arquivos, incluindo vídeo e 
áudio  

8. Gravação 

8.1 Configuração do Disco Rígido 

Formatar no primeiro login: [Main Menu]>[Advanced]>[HDD Mana-
ge]. Existe pelo menos um disco rígido de leitura e gravação. 

8.2 Configuração de Gravação 

[Channel] Selecione o canal a ser definido. 

[Redundancy] Escolha a função de Redundância para fazer backup 
duplo do arquivo.  

O backup duplo é a gravação dos arquivos de vídeo em dois discos 
rígidos. Quando você faz o backup duplo, verifique se existem dois 
discos rígidos instalados. Um é disco de leitura e gravação eo outro 
é disco redundante.  

[Length] Defina o tempo de cada arquivo de vídeo. 60 minutos é o 
valor padrão. 

[Prerecord] Grave 5 segundos antes da ação. (O tempo de duração 
é decidido pelo fluxo de código) 

[Mode] Defina o estado do vídeo: agendado, manual ou para. 

Schedule: grave de acordo com o tipo de vídeo definido (regular, 
detecção, alarme) e seção de tempo. 

Manual: grave, independentemente do canal em qualquer estado. 

Stop: interrompa a gravação, independentemente do canal em 
qualquer estado. 

[time section] Defina a seção de tempo da gravação regular, a 
gravação começará apenas no intervalo definido. 

[recording type] definir o tipo de gravação. (Regular, detectar, 
alarme) 

Regular: Execute a gravação regular na seção set time. O tipo de 
arquivo de vídeo é "R".  

Detectar: acionar o sinal "detecção de movimento", "máscara de 
câmera" ou "perda de vídeo", quando o alarme acima é configurado 
como gravação de abertura, o estado da "gravação de detecção" 
está ativado. O tipo de arquivo de vídeo é "M"  

Alarme: dispare o sinal de alarme externo na seção de tempo defini-
do e o alarme é configurado como abertura de gravação, o tipo de 
arquivo de vídeo é "A". 
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8.3 Gravação e Reprodução 

 

 

 

 

 

 

 

As condições de consulta de registro incluem: local de armazena-
mento de arquivos, tempo de gravação, canal de registro, tipo de 
registro (regular, alarme, manual). Depois de escolher a condição 

de consulta, clique no botão de pesquisa , se houver arqui-
vos, você pode ver a exibição de cor correspondente na coluna de 

tempo, clique no botão da lista de arquivos ,  
Você pode ver os arquivos, um a um exibindo. 

Clique duas vezes nos arquivos que deseja reproduzir na lista de 
arquivos ou clique na coluna de tempo para a reprodução. 

Modo Sincronização: habilite o modo de sincronização, reprodução 
de múltiplos canais ao mesmo tempo. 

Aproximar: clique com o mouse esquerdo para arrastar uma área e, 
em seguida, mova o mouse para a área, depois clique para ampliar, 
clique duas vezes no mouse esquerdo para sair do estado amplifica-
do.  

9. Alarme 

Tome a detecção de movimento como exemplo A configuração de 
detecção de movimento inclui 2 partes 

Configuração do alarme de detecção de movimento (mudança, 
sensibilidade, região de detecção, tempo de intervalo de desarma-
mento), é como configurar para gerar um alarme. 

Configuração de alarme por detecção de ligação (prompt de tela, 
buzina, saída de alarme, um round robin), algumas configurações de 
detecção de movimento por ligação precisam se combinar com 
outra função (como gravação de vídeos de ligação, envio de e-mail). 

 

10. Acesso a rede local 

Depois de conectar a rede, acesse o dispositivo através do 
navegador IE 

10.1  Abra o navegador IE, entre no IP do dispositivo na barra de 
endereços. Por exemplo: o IP do dispositivo é 192.168.1.18 e, em 
seguida, entre http://192.168.1.18 na barra de endereços para se 
conectar. 

10.2 Digite o nome do usuário e a senha, o nome do usuário padrão 
é administrador, sem senha. Por motivos seguros, modifique a 
senha. Depois de iniciar sessão com sucesso, aparecerá a interface 
de monitoramento conforme a figura: 

Nota: quando efetuar o primeiro login, você precisa instalar o 
ActiveX, o padrão do IE para o ActiveX, então vá para <internet 
option>--<safe>--<custom level>--<ActiveX>, and enable all ActiveX.  

11. Acesso a rede publica 

A tecnologia Cloud torna o dispositivo de acesso na rede 
pública de forma fácil e conveniente. 

11.1 Accesso do PC 

Abra o navegador do IE, entre em http://www.topslink.net 
para acessar o site da rede de serviços em nuvem. 

11.2 Accesso móvel  

Network：WIFI, 3G 

Sistemas：Android, IOS 

APP：Topsview 

Download：Google play，Apple Store  

5.       Esta garantia não cobre perda de dados, recomenda-se que o consumidor 

faça uma cópia regularmente em um drive de armazenamento das configura-

ções 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 autoriza-

dos a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia 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 equipa-

mento 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 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. 

8.       É imprescindível que o usuário utilize desses recursos e garanta a segu-

rança 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 garantia perderá sua validade, já que o produto será conside-

rado 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. 

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 consumi-

dor 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 consumi-

dor 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. 

e) Se o aparelho houver sido violado. 

Nome do Cliente: 

Assinatura do Cliente: 

Nº da nota fiscal: 

Data da compra: 

Modelo: 

Empresa Responsável: 

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes 

condições: 

Termo de garantia 


