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Manual Técnico
HVR 1080N Penta Híbrido
16 Canais

ESQUEMA SIMPLIFICADO

Esquema para simples visualização das possibilidades de uso.
Antes de iniciar a instalação, siga corretamente os procedimentos desse manual.
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Gravador Penta Híbrido

5 em 1
Compatível

com câmeras

HDCVI, AHD
IP, HDTVI,
e CVBS.

16 canais | GHVR516NA
Parabéns por adquirir um produto com a qualidade Greatek.
Este equipamento foi projetado especialmente para atender com
excelência e qualidade os sistemas de segurança eletrônica.
Por possuir um alto padrão tecnológico proporciona melhor
desempenho para os recursos de monitoramento local e remoto,
garantindo conforto e estabilidade para o usuário.

x
5função

penta híbrida

4

acesso
via celular

aplicativo
Greatek HD+ PRO
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Cuidados e Segurança
Segurança Elétrica: realize sempre as instalações conforme os códigos de segurança elétrica
do Brasil. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios ou choques
elétricos causados pela manipulação ou instalação inadequada. Não sobrecarregue as tomadas e cabos
de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico. A unidade deve estar ligada a um sistema de
aterramento conforme a NBR 7089 a NBR 5410.
Segurança no Transporte: evite vibração brusca ou respingos de água durante o transporte,
armazenamento e instalação. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de mover a unidade, que deve
ser deslocada com cuidado. O uso excessivo de força ou impactos podem resultar em estragos na
unidade e no disco rígido.
Instalação: mantenha a unidade voltada para cima. Manipule-a com cuidado. Não energize
o Gravador Híbrido antes de completar a instalação. Não coloque objetos sobre o Gravador Híbrido. Não
bloqueie as aberturas de ventilação.
Reparos: todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais
qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações ou
reparos não autorizados.
Ambiente: o Gravador Híbrido deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de
qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores e fornos. Evite a incidência da luz solar direta e o
contato com substâncias inflamáveis e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por equipamentos instalados em ambientes com forte incidência de maresia, como prédios e
quiosques próximos ao mar, e que não possuam uma proteção adequada para o Gravador Híbrido,
podendo gerar problemas de oxidação.
Limpeza: limpe seu aparelho apenas com um pano seco. Desligue a unidade da tomada
antes de limpar. Não use detergentes líquidos ou em aerossol.
Atualizações: a Greatek disponibiliza constantemente atualizações de software e ferramentas em seu site.

ATENÇÃO
Mantenha sempre o Gravador Híbrido desligado no momento da conexão dos cabos e
conectores no painel traseiro, caso contrário, poderá ocasionar a queima do
equipamento e consequentemente a perda da garantia.
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1. Especificações Técnicas
Sistema
Sistema operacional
Processador
Recursos do sistema

Vídeo e Áudio
Canais de vídeo
Distribuição de câmeras

Canais de áudio
Entradas de vídeo
Compressão de vídeo
Compressão de áudio
Áudio bidirecional

Linux embarcado
3521A
Gravação, Reprodução, Acesso remoto e Backup via USB
16 canais analógicos/AHD/IP/HDTVI/HDCVI
Analógico 1080N = 16ch;
Analógico 1080N + IP 1080P = 08ch + 08ch;
IP 1080P = 16ch
04 canais
16 canais tipo BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
H.264, MJPEG
G.711a
Sim

Interface
Conexões
Resolução de saída de vídeo
Divisão de tela
Informação no Display

1 HDMI, 1 VGA
1024*768;1280*720;1280*1024;1440*900;1920*1080
01 - 16
Título, Hora, Perda de vídeo, Câmera travada, Detecção de movimento, Gravando

Gravação
Modo de gravação
Intervalo de gravação

Manual, Automática, Alarme, Detecção de movimento, Desligada
1~120min, Pré-gravação: 1~30seg

Alarme
Tipos de eventos
Tipos de detecção
Avisos

Gravação, Alarme, Video Push, E-mail e Sonoro
Detecção de movimento, Oclusão de vídeo, Perda de vídeo
Sem HD, HD com baixa capacidade, Sem conexão de rede, Conflito de IP, Erro no HD

Reprodução e backup
Reprodução
Modo de pesquisa
Funções de reprodução
Modo de backup

Rede
Porta de rede
Compatibilidade de rede
Acesso móvel
Quantidade de acessos

Armazenamento

04 canais em 1080N/15fps; 16 canais em 1080P/12fps; 2 canais em 1080P/25fps
Data/Hora, Alarme, Detecção de movimento e Busca exata (precisão de segundos)
Reprodução, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo
arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera Anterior, Tela cheia, Repetir, Seleção
de backup, Aleatório, Zoom digital
Via USB / Via rede
01 porta tipo RJ-45, 10/100Mbps
HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, RTSP
Greatek HD+ PRO para iOS e Android
10 usuários simultâneos

Quantidade de HDs

Outras interfaces
USB
RS485

Geral
Fonte de alimentação
Consumo
Condições operacionais
Dimensão
Peso
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02 SATA de até 4TB
02 portas padrão USB 2.0
01 porta para comando e controle de câmera PTZ
12VDC / 4A
20W (sem HD)
-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
255 x 244 x 47mm
2,0 ~ 2,5kg (sem HD)
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2. Conexões
Veja abaixo o descritivo do painel de conexões do HVR:
04 Canais / 08 canais / 16 canais
2

1

5

6

3

4

01- Entrada de Vídeo
02- Entrada de Áudio
03- Entrada de Rede RJ45
04- Saída de Vídeo / VGA
05- Saída de Áudio/Saída Analógica
06- Saída de Vídeo / HDMI
07- Entrada USB
08- Entrada de Dados RS485
09- Entrada da Fonte de Alimentação

7 89

Obs: A posição do painel, pode alterar de acordo com a configuração do HVR.

3. Instalação do HD
Para garantir a correta instalação do HD no HVR, observe os tópicos a seguir:

1

Solte os parafusos do
Gravador Híbrido

2

Remova a tampa do
Gravador Híbrido

3

Posicione o HD no
suporte do chassi

4

Na parte inferior, fixe o
HD com parafusos.

5

Conecte os cabos de
alimentação e SATA no
HD

6

Feche novamente o HVR
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4. Conectando ao Sistema
Quando o Gravador Híbrido inicia, o usuário deve se conectar ao sistema para que as funções
correspondentes ao usuário que se conectou sejam liberadas.
Como predefinição de fábrica, seguem abaixo o Usuário e a Senha padrão do Gravador Híbrido.
Para garantir a melhor segurança do sistema, quando receber o
equipamento e for feita a primeira operação, modifique a senha de acesso
Usuário: admin
padrão de fábrica para uma pessoal e mantenha guardada em um lugar
Senha: 123456
seguro. Caso ocorra o esquecimento da senha, entre em contato com a
equipe de Suporte Técnico.
4.1 Inicializando
Para ligar o Gravador Híbrido, conecte
o cabo da fonte no painel traseiro do produto, o
mouse, o cabo de rede e o cabo de vídeo de sua
preferência (HDMI ou VGA) e ligue a fonte à
tomada de energia.

ATENÇÃO
Caso utilize HD interno para armazenamento
das imagens, conecte-o no equipamento
antes de iniciar o processo de instalação.

4.2 Assistente de Configuração
Após realizar todas as conexões do equipamento e ligá-lo, o padrão de Assistente de
Configuração será iniciado. Utilize o Assistente de Configuração para a realização das configurações
básicas. Este Assistente de Configuração irá auxiliá-lo a ajustar algumas importantes definições para
deixar o equipamento operando on-line.
Se acaso não desejar utilizar o
Assistente de Configuração como um auxílio
basta, na primeira janela de exibição e apresentação, clicar na opção Cancelar. Você será
redirecionado para o item 6 da página 12.
4.3 Apresentação e Idioma
Esta primeira janela apresenta o equipamento e
dá as boas vindas. Outra função desta tela é que
permite você selecionar o Idioma que se deseja
trabalhar no equipamento e, também, permite
habilitar ou não a função P2P no equipamento.
É recomendado manter a função P2P
habilitada.
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ATENÇÃO
A opção Cancelar só é permitida para
utilização do equipamento sem HD.
Para utilização do equipamento com HD,
prossiga com as instruções abaixo.
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4.4 Código QR
Nesta janela é apresentado o Código
QR, que pode ser utilizado para agilizar a configuração do seu dispositivo para acesso via aplicativo. O processo completo é apresentado no
tópico 14.3 Acesso via app Greatek HD+.

4.5 Ajustes do Sistema
Em seguida, a janela que é exibida
possibilita ajustar as informações do sistema
como Data, Hora, etc.

4.6 Ajustes de Rede
Nesta janela é apresentada a interface
de configurações básicas de rede. Caso existam
câmeras IP previamente conectadas ao sistema,
será exibida uma tela listando os dispositivos
disponíveis.

ATENÇÃO
Seu equipamento já vem com o
DHCP ATIVADO

4.7 Configuração E-Vídeo
Nesta janela é possível ajustar o
registro do equipamento no servidor DDNS
gratuito Greatek. O domínio pode ser alterado e
personalizado.
Selecione Tipo > Manual e no Nome
de Domínio escolha um de sua preferência.
Ao escolher o domínio de sua
preferência, mantenha o endereço “.greatekbr.com” fixo.
Ex: seudominio.greatekbr.com
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4.8 Configurações de Usuário
Esta é a janela de ajustes de configurações
de usuários. Nesta janela é possível criar novos usuários
e até mesmo modificar os já existentes. Também é
possível criar Grupos de Usuários com as mesmas
configurações.
Na opção Alterar Senha, escolha uma
senha segura de sua preferência.

4.9 Configuração das Câmeras
Para conectar uma câmera Analógica ou AHD:
- Conecte um cabo coaxial a uma câmera analógica ou AHD;
- Conecte o cabo coaxial a qualquer uma das Entradas de Vídeo (ver página 7) na parte de trás
do Gravador Híbrido.
Observação: Para câmeras AHD deve-se configurar no Modo Canal (ver página 21) o Gravador Híbrido
para canais em 1080N.
IP:

Para conectar uma câmera

- Configurar no Modo Canal
(ver página 21) do Gravador Híbrido as
opções dos modos de exibições que
contém câmeras IP;
- Conecte um cabo de rede a
uma câmera IP;
- Conecte o cabo de rede a
um roteador, switch ou uma fonte POE
MID/END Span, dependendo da sua
configuração de alimentação de sua
câmera (verifique o modo de instalação
e alimentação das câmeras IP em seu
manual);
câmera IP.
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- Na grade das imagens, clique no sinal mais (+) do canal configurado a ser adicionado a
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A seguinte tela indicando os dispositivos online aparecerá e então vá até o endereço IP da
sua câmera e clique no sinal mais (+) para incluir a câmera IP no canal.
Aguarde uns instantes até que o IP da sua câmera apareça na tela.

Observação: Recomendamos que ao configurar a câmera IP através de sua interface web, seja atribuído
IP fixo. Caso seja configurado em DHCP, o IP da câmera poderá mudar e o Gravador Híbrido não
conseguirá mais identificá-la.
5. Operações Básicas
5.1 Gerenciamento do HD
Para o primeiro acesso é necessário
instalar o HD de até 4TB. Realize a formatação
dentro do equipamento, utilizando a interface
do Gravador Híbrido conforme as seguintes
instruções:
-Selecione o HD a ser formatado;
-Em seguida clique em Formatar
Disco e pressione OK.
-Após a formatação, pressione
Próximo.

ATENÇÃO
O Gravador Híbrido pode ser operado e monitorado normalmente com a ausência do HD,
porém não poderá gravar e reproduzir gravações feitas se for necessário. No caso de troca ou
instalação de um novo HD no equipamento, é indispensável a formatação do HD utilizando
a interface do Gravador Híbrido para que haja a devida comunicação com o equipamento.
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5.2 Salvando as Configurações
Após a realização do procedimento
anterior, a última janela será exibida. Nela será
realizado o procedimento de finalização e
conclusão das configurações realizadas. Após
clicar em OK o equipamento irá reiniciar, e então, passará a operar com as configurações feitas.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

Caso o equipamento não reinicie, realize a operação manualmente
MENU PRINCIPAL > SAIR > REINICIAR
5.3 Desligando
Usar a função Menu Principal para realizar a finalização do sistema Menu Principal > Sair >
Desligar.
Recomenda-se antes de finalizar, salvar todas as configurações que foram definidas e sempre
garantir que a bateria interna do equipamento esteja com carga para manter as informações do
equipamento enquanto ele estiver desligado.
6. Visualização
Ao pressionar o botão direito do
mouse sobre a grade de exibição, será exibida
uma lista básica de funções.
Através dela você poderá ter acesso ao
Menu Principal, verificar e reproduzir as
gravações, controlar e ajustar as câmeras PTZ,
selecionar as tecnologias para as câmeras
instaladas, ajustar cores da interface, realizar
ajustes de vídeo, reiniciar e/ou desligar o
equipamento e ajustar as telas de exibição na
grade de visualização.
6.1 Seleção da Tecnologia
Caso o HVR não reconheça
automaticamente a tecnologia de sua câmera,
você deverá selecioná-la, conforme os passos
abaixo:
- Na tela inicial, clique com o botão
esquerdo do mouse;
- Selecione Visualizar Sinal e então,
abrirá a janela para a seleção da tecnologia de
todos os canais de seu HVR.
Obs.: Para câmeras Analógicas, é
recomendável que seja selecionado a opção
Auto.
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7. Encoder
Através das configurações do Encoder podem ser feitos ajustes como qualidade da imagem
e compressão.
7.1 Configuração do Encoder de Canal
Para abrir as configurações do Encoder siga os passos abaixo:
-Pressione o botão direito do mouse na grade de visualização;
-Clique na opção Menu Principal com o botão esquerdo do mouse;
-Digite o Usuário e a Senha do equipamento;
-Clique na opção Ajustes;
-E, em seguida, na opção Encoder.
Feito isso, preencha os campos conforme as descrições abaixo:
Câmera: Campo dedicado para a
seleção do canal que será ajustado;
Compressão: Selecione o tipo de
compressão que se deseja;
Resolução: Local reservado para a
seleção da resolução que se deseja. Sendo QCIF a
resolução mais baixa, WD1 1080p a resolução
mais alta para analógico e para IP;
Frame Rate (FPS): Selecione a quantidade de quadros por segundo que se deseja;
Quanto maior o número de quadros,
melhor será a execução do vídeo;
Tipo de Bit Rate: Selecione a forma
de codificação que se deseja, sendo CBR (taxa de
ATENÇÃO
bits constantes) e VBR (Taxa de bits variáveis);
Qualidade: Selecione a qualidade da
Essas configurações podem mudar de acordo
imagem de vídeo que se deseja;
com o modelo do equipamento adquirido.
Bit Rate (Kb/s): Neste campo é exibido o valor da
taxa de bit rate de transmissão; transmissão de
vídeo e de áudio. Quando selecionado, o acesso às configurações é liberado.
Intervalo de Frames: Selecione o valor do intervalo de frames;
Vídeo/Áudio: Caixa de seleção destinada à taxa de transmissão de vídeo e de áudio. Quando
selecionado, o acesso às configurações é liberado.
7.2 Configuração de Encoder Secundário
Esta configuração é destinada para acesso remoto via PC e Celular (app). Para alterar essas
configurações, utilize as caixas de seleção posicionadas do lado direto da tela.
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Observação: Os parâmetros de configuração são semelhantes aos definidos no tópico
anterior. Estes ajustes estão diretamentes ligados à capacidade da rede onde o Gravador Híbrido será
instalado, ou seja, se a rede não comportar os ajustes de qualidades elevadas, poderá ocorrer lentidão
no acesso remoto.
8. Gravação
Na opção Configurações de Gravação é possível ajustar o equipamento para fazer desde uma
simples gravação contínua até uma gravação mais avançada com uso de alarmes e ainda fazer a programação do período (ajuste diário, ajuste semanal, período de gravação, etc.).
Para acessar as configurações de gravação, siga as etapas a seguir:
- Pressione o botão direito do mouse
na grade de visualização;
- Clique na opção Menu Principal com
o botão esquerdo do mouse;
- Digite o Usuário e a Senha do equipamento (se necessário for);
- Clique na opção Gravação;
- E, em seguida, na opção Configuração.
Feito isso, a seguinte tela é exibida:
8.1 Selecionando Canal
Utilize o campo Câmera para selecionar
o canal em que se deseja configurar.
Para exibir a lista de câmeras que o seu
localizado na frente do campo Câmera.
Gravador Híbrido comporta, clique no símbolo
Observação: Ao selecionar um número, todas as configurações apresentadas na opção
Configuração ficarão destinadas ao canal selecionado, exceto se a opção “No” for selecionada, pois esta
opção atribui a todos os canais as configurações pré-estabelecidas na opção Configuração.

ATENÇÃO
As opções mencionadas anteriormente podem variar de acordo com o modelo do equipamento.
8.2 Tamanho
Neste campo poderá ser definido o tamanho (em minutos) do arquivo de gravação, ou seja, o
tamanho do pacote de gravação.
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8.3 Pré-Gravação
Através de um arquivo buffer, ao detectar um movimento, os Gravadores Híbridos gravam
segundos antes do movimento em função do tempo configurado no campo Pré-Gravação.
Exemplo: Se no campo Pré-Gravação estiver configurado 7seg, o Gravador Híbrido detecta a
presença de movimento e inicia a gravação 7 segundos antes do movimento ter ocorrido.
8.4 Função de Gravação
A Função de Gravação é dividida em três opções: Agenda, Manual e Parar.
Agenda: Gravação de modo programado, ou seja, a gravação é feita conforme são configuradas as opções abaixo:
-Dia: Selecione o(s) dia(s) da semana que será(ão) atribuída(s) a(s) configuração(ões);
-Período 1, 2, 3 e 4: Configure nesses campos o período (horas: minutos) que se
deseja gravar;
-Contínua e Detecção: Habilite a forma de gravação que lhe é desejada sendo:
Contínua: Para gravar de forma independente de qualquer condição. (Ex.: Alarme).
Detecção: Para gravar conforme Detecção por Movimento.
-Manual: Neste modo de gravação,
ATENÇÃO
todas as opções são autoconfiguradas, ou seja,
não é possível acessar as configurações de
Os campos de seleção que constam o
período de gravação como é feito no modo
preenchimento branco e/ou com o Check
Agenda. Pois o Gravador Híbrido irá gravar de
em azul indicam função habilitada.
forma constante.
-Parar: Com essa opção habilitada o Gravador Híbrido não irá realizar gravação, ou seja, irá
desabilitar esta função.
9. Reprodução de Gravação
Na função Reprodução todos os arquivos que foram gravados podem ser acessados e
analisados novamente. Existem dois modos de acessar a interface de Reprodução.
1º Modo
-Pressione o botão direito do mouse
na grade de visualização;
-Em seguida, selecione a opção
Reprodução;
-A tela ao lado será exibida:
2º Modo
-Pressione o botão direito do mouse
na grade de visualização;
-Em seguida, selecione a opção Menu;
-Clique na opção Gravação;
-Clique na opção Reprodução;
-E a mesma tela do 1º modo será
exibida.
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9.1 Zoom
As imagens em reprodução, tanto ao vivo quanto gravadas, podem ser facilmente aproximadas
ou visualizadas com mais detalhes através da aplicação de zoom. Para isso, clique sobre a imagem e utilize
o botão de rolagem do seu mouse.
9. 2 Consulta de Gravação
Consulta de Gravação é uma ferramenta que permite o
usuário a realizar busca de arquivos gravados pelo Gravador
Híbrido no HD.
Esta busca é feita através de datas e, se solicitada, a
forma de gravação é considerada (movimento e geral).
Após realizar a busca, se forem encontrados arquivos,
basta clicar sobre ele para que a gravação do período buscado
seja reproduzida. No ato da reprodução, utilize os botões ao lado
para operar os arquivos que estão sendo reproduzidos conforme
as descrições:

ATENÇÃO
No momento de reprodução haverá funções que ficarão
desabilitadas para o uso, pois as mesmas somente funcionam
com a reprodução parada.
10. Configurações de Rede
Para configurar a rede, acesse:
-Menu Principal;
-Em seguida, Ajustes;
-Ao abrir, clique em Rede e a seguinte tela é exibida.
Para a configuração automática,
mantenha o seu DHCP Ativado.
Observação: Seu equipamento já
vem com o DHCP Ativado

ATENÇÃO
Estas configurações podem variar
conforme a rede em que for configurada
e conforme a opção que for habilitada
(Ex.: P2P e DHCP).

16

Manual Técnico
Gravador de Vídeo Digital
HVR 1080N Greatek

11. Configuração da Detecção por Movimento
Através das configurações de
detecção (Ativação, Sensibilidade, Área de
Detecção, etc), a câmera irá trabalhar considerando a região pré-configurada no Gravador
Híbrido como região de gravação por movimento, ou seja, quando existir a presença de
movimento a câmera irá disparar a gravação.
Para realizar a configuração dessa
função siga os passos abaixo:
-Entre em Menu Principal;
-Em seguida, clique na opção Alarme;
-Em alarme, selecione a opção Movimento e a tela ao lado será exibida.

ATENÇÃO
É necessário que esta função esteja habilitada para que as demais fiquem disponíveis para o ajuste.

Canal: Permite selecionar o canal em que a configuração de Detecção por Movimento será
aplicada;
Ativar: Campo destinado para habilitar ou desabilitar a função Detecção por Movimento;
Sensibilidade: Selecione a sensibilidade da função Detecção por Movimento;
Região: Selecione a área que trabalhará com a função Detecção por Movimento;
Período: Possibilita selecionar o período (dia da semana e hora) que a função Detecção por
Movimento estará ativa;
Canal: Permite selecionar quais câmeras irão iniciar a gravação ao detectar movimento, ou
seja, assim que a função Detecção por Movimento entrar em operação irá iniciar a gravação na câmera
que consta o movimento e também nas câmeras cujos canais estiverem selecionados;
Sequencial: Esta função possibilita,
no ato em que a Detecção por Movimento entrar
em vigor, com que as câmeras dos canais selecionados entrem em evidência, ou seja, fiquem
disponíveis para a visualização em modo Tela
Cheia (modo Tour e/ou varredura);
Ativação do PTZ: Ao clicar na opção
Selecionar a interface de configuração será
exibida conforme a imagem ao lado:
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Com as configurações desta interface será possível acionar as funções de PTZ para um ou
mais canais conforme forem definidos. Essas funções PTZ serão acionadas em conjunto com a Detecção
por Movimento, ou seja, ao detectar a presença de um movimento em uma determinada cena configurada, a função PTZ que estiver habilitada entrará em atividade.
Duração: Tempo de retorno da
ATENÇÃO
função PTZ para o seu estado normal após o
término da Detecção por Movimento;
Para que essas configurações funcionem
Enviar e-mail: Um e-mail é enviado
corretamente, é necessário que as configurações
quando a Detecção por Movimento entra em
de PTZ estejam corretamente configuradas.
atividade. Para realizar a configuração do email
vá até Menu > Ajustes > Serviços. Clique sobre o
título EMAIL e pressione “Selecionar” para ter
ATENÇÃO
acesso à tela de configurações.
Para um perfeito funcionamento, as
Bip: Quando a função Detecção por
configurações de email devem estar
Movimento entra e fica em atividade, um sinal
previamente configuradas.
sonoro é emitido pelo Gravador Híbrido.
FTP: Quando houver, em uma cena, a
presença de movimento e a função Detecção por
ATENÇÃO
Movimento for ativada, uma gravação é enviada
para um servidor FTP configurado no equipaVá até Menu Principal > Ajustes > Serviços e
mento.
verifique se as configurações de FTP estão
devidamente configuradas.

12. Controle PTZ
As câmeras que possuem controle PTZ podem ser configuradas facilmente no Gravador
Híbrido. Ao configurar uma câmera PTZ, funções como Movimentação, Patrulha, Zoom, Ajuste de Foco,
etc. poderão ser feitas através do seu Gravador Híbrido e até mesmo via acesso remoto (Celular e/ou
Computador).
Para acessar a interface de configuração de PTZ, siga os tópicos abaixo:
-Clique com o botão direito do mouse
na grade de visualização e escolha a opção
ATENÇÃO
Menu Principal;
-Se for solicitado Usuário e Senha,
Para o perfeito funcionamento da função PTZ
utilize o que se encontra configurado no seu
certifique se a câmera está devidamente
equipamento. A configuração de fábrica é:
conectada ao Gravador Híbrido e se os dados
Usuário: admin
da câmera foram inseridos corretamente no
Senha: 123456;
equipamento. Para a verificação dessas
-Em seguida, ao acessar o Menu,
configurações acesse:
clique na opção Ajuste;
Menu Principal > Ajustes > PTZ.
-E então, clique na opção PTZ e a
seguinte tela ao lado é exibida:
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Câmera: Selecione o canal onde a
câmera PTZ foi instalada;
Protocolo: Selecione o protocolo da
câmera PTZ que foi instalada;
Endereço: Preencha com o endereço da câmera PTZ instalada.
Velocidade: Selecione o valor de
baudrate da câmera PTZ instalada;
Bit de Dados: Selecione o tamanho
da palavra de comando;
Bit de Parada: Selecione a quantidade de stop bits da câmera PTZ;
Paridade: Preencha este campo conforme a paridade da câmera PTZ instalada.

ATENÇÃO
Todas essas informações devem ser preenchidas conforme as orientações contidas no manual
da câmera PTZ que foi instalada no Gravador Híbrido.

12.1 Configurações Básicas
Para ter acesso ao Controle PTZ,
basta clicar com o botão direito do mouse na
tela inicial e selecionar "Controle PTZ". Nele
você terá acesso as funções abaixo:
Controle de Direção: Permite
controlar a rotação da câmera PTZ (possui 8
direções);
Velocidade: Permite selecionar a
velocidade de rotação da câmera PTZ (possui
um raio de ações de 1 até 8);
Zoom: Aproxima a imagem e
pode ser controlado pelos botões + e -;
Foco: Permite ajustar o foco da
imagem através dos botões + e -;
Íris: Ajusta à íris da lente por meio dos botões + e -;
Ronda: Selecione o canal e então a cena será mostrada em todo o visor, em seguida utilize o
botão esquerdo do mouse para movimentar a câmera e role o cursor para modificar o zoom.
Selec: Esta função entra no Menu de Configurações;
Próxima Página: Esta função vai para a o Menu de Controle.
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12.2 Configuração de Função
Clique sobre o botão “Selec” para acessar o menu de Controle de Funções através da interface
de controle PTZ.
Preset: Esta função permite que um local seja predefinido como ponto fixo de monitoramento automático.
Sequencial: A câmera PTZ fará varreduras de linhas de monitoramentos, ou seja, consiste em
múltiplos pontos predefinidos.
Padrão: Possibilita definir uma linha de controle de PTZ e realizar um cruzeiro (varredura) na
mesma linha durante o monitoramento.
13. Canais de Vídeo
Esta opção permite realizar e/ou reajustar as configurações dos canais de vídeo.
13.1 Estado do Canal
A opção Condição do Canal é utilizada para verificar como estão configurados os parâmetros
de estado de cada canal do Gravador Híbrido, ou seja, é possível verificar a resolução máxima de cada
canal, a resolução atualmente configurada no canal, a conexão da câmera no Gravador Híbrido, etc.
Para acessar a opção de Configuração do Canal, siga os passos a seguir:
-Entre em Menu Principal;
-Em seguida, clique em Ajustes;
-Abra a opção Canais de Vídeo;
-E por fim, clique em Estado do Canal para que a tela a seguir seja exibida.
Câmera: Apresenta o nome da
câmera;
Resolução: Apresenta a resolução
máxima suportada pelo canal;
Resolução Atual: Apresenta a
resolução configurada no canal;
Taxa (FPS): Apresenta a quantidade de quadros por segundo.
Estado da Conexão: Informa se a
câmera está conectada ao Gravador Híbrido.
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13.3 Modo Canal
Existem diferentes modos de exibição dos canais e esta opção permite fazer a seleção e
distribuição desses modos de exibição por saída.
Para acessar esta opção,
siga os passos abaixo:
-Entre em Menu Principal;
-Em seguida, clique em
Ajustes;
-Feito isso, abra a opção
Canais de Vídeo;
-E por fim, clique em Modo
Canal para que a tela a seguir seja
exibida.

CANAIS ANALÓGICOS
1080P 1080N 720P
16
16
12
8
4

5M

3M

CÂMERA IP
1080P 960P

D1

4
8
12
16
4
4

Esta tabela poderá sofrer alterações de acordo com as atualizações de melhorias de software deste produto.

14. Acesso Remoto
14.1 Acesso via Navegador.
O Acesso via Navegador pode ser feito tanto localmente quanto remotamente.
Para realizar o acesso localmente há duas possibilidades:
1º Acessar pelo IP direto (IP
configurado nas opções de REDE) e a porta
HTTP.
Ex: (192.168.0.100:80)
Basta inserir este endereço no
navegador Internet Explorer em um computador conectado à mesma rede que o Gravador
Híbrido está conectado. Após acessado, basta
entrar com o Usuário e a Senha de seu
Gravador Híbrido para acessar o dispositivo.
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2º Acessar pelo endereço P2P disponível na função

Após acessar com o endereço descrito no menu E-Video, entre com o nome de Usuário e
Senha definidos anteriormente.
Padrão (Usuário: admin; Senha: 123456)
Para acesso remoto há também duas formas de se conectar: a forma utilizando a função P2P
e não utilizando, onde se torna necessária a liberação de porta em seu roteador.
1º Acesso via P2P: Para acessar utilizando a função P2P, repita o processo número 2 que foi
apresentado na forma de acesso localmente.
2º Para acessar sem utilizar a função P2P, será necessário acessar usando o DDNS público
(NO-IP, Dyndns, 3322 e etc) ou então o IP fornecido pelo seu provedor.
(Ex: 205.180.210.23:80)
14.2 Acesso via CMS
Para acessar via CMS (software de monitoramento) siga o processo abaixo:
1º Baixe em nosso site, na página do produto que deseja instalar, o CMS NVClient;
2º Instale e aguarde a finalização;
3º No momento da instalação será solicitada uma senha de
segurança para o acesso ao CMS,
Selecione P2P
então coloque uma de sua preferência
Entre com um Nome para seu Gravador Híbrido
ou deixe-a em branco. (Não é indicado
Entre com o endereço P2P do seu Gravador Híbrido
Entre com Porta de Acesso do seu Gravador Híbrido
deixar a senha em branco, pois
Insira o número de canais de seu Gravador Híbrido
qualquer pessoa que manusear o
Entre com o usuário de acesso
computador no qual o software foi
Entre com a senha de acesso
instalado poderá visualizar os disposiClique em salvar
tivos adicionados);
4º Após finalizar a instala5º Entre no menu Config para adicionar um dispositivo;
6º Preencha os campos.
Após clicar em Salvar, o Gravador Híbrido aparecerá na Lista de Dispositivos.
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Clique duas vezes sobre o seu dispositivo e então aguarde até que as imagens das
câmeras apareçam.
OBS.: Caso deseje adicionar mais
dispositivos, basta repetir o procedimento a
partir da 5ª etapa.
Caso o ícone ao invés de ficar com a
luz verde, ficar com um X vermelho, verifique se
as configurações foram feitas corretamente e se
o dispositivo está corretamente conectado na
rede. Caso as duas opções estejam OK, reinicie o
CMS.
14.3 Acesso via app Greatek HD+
Para acessar via aplicativo GreatekHD+ (Celular) siga o processo abaixo:
1º Baixe o aplicativo GreatekHD+ (Android ou iOS) e instale no celular.
2º No Gravador Híbrido pressione com o botão direito do mouse na grade de visualização;
- Clique na opção Menu Principal com o
botão esquerdo do mouse;
- Clique na opção Ajustes e depois em
Serviços;
- Clique 2x em P2P – Será exibida a tela do
QR Code;
- Com o celular em mãos e o app aberto,
selecione a opção “+” a esquerda;
- Clique em Código QR e em seguida
posicione a câmera do celular no código QR que o
Gravador Híbrido está exibindo, dessa forma os dados
do Gravador Híbrido serão copiados para o app;
- Dê um Nome para o dispositivo de sua preferência e Insira o Usuário e Senha com as
informações já estabelecidas no Gravador Híbrido.
Para mais instruções, verifique o Termo de Garantia
que acompanha o produto.

baixe o app

disponível para Android e IOS
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(12) 3932-2501 / 3932-2502
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Horário de Atendimento
Segunda a Quinta: 8h às 18h
Sexta: 8h às 17h

