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Informações Regulamentares 
 
Informações FCC  
Aceitação FCC: Este equipamento foi testado e encontra-se de acordo com os limites de um dispositivo 

digital, nos termos da parte 15 das normas FCC. Estes limites são projetados para prover uma proteção 

razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento está operando em ambientes 

comerciais. Este equipamento gera, utiliza, e pode emitir sinais de radio frequência e, se não instalado e 

utilizado de acordo coma as instruções do manual, pode causar interferências prejudicais a radio 

comunicação. Operar este equipamento em uma área residencial é provável de causar interferência 

prejudicial e neste caso, o usuário deverá corrigir esta interferência por sua própria conta. 

 

Condições FCC 

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 das regras FCC. Sua operação está sujeita as duas 

condições seguintes: 

1. Este dispositivo pode causar interferência prejudicial. 

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem 

causar operação indesejada. 

 
Afirmação de conformidade EU 

 

Este produto e – se aplicável – os acessórios fornecidos também são marcados com "CE" e cumprem, 

por consequência, com os padrões europeus harmonizados e aplicados listados abaixo da diretiva de 

baixa Tensão 2006/95/EC, a diretiva EMC 2004/108/EC, e a diretiva RoHS 2011/65/EU. 

 

2012/19/EU (Diretiva WEEE): Produtos marcados com este símbolo não podem ser dispostos em 

lixeiras não diferenciadas municipais na união Europeia. Para uma reciclagem apropriada, retorne este 

produto para seu fornecedor local uma vez que você vai adquirir um novo equipamento, ou coloque este 

em um local de coleta designado. Para maiores informações, acesse: www.recyclethis.info. 

 

2006/66/EC (Diretiva da bateria): Este produto contém uma bateria que não pode ser disposta em 

lixeiras não diferenciadas municipais na união Europeias. As baterias marcadas com os seguintes 

símbolos, que podem incluir as letras para indicar cádmium (Cd), chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg). Para 

uma reciclagem apropriada, retorne a bateria para o seu fornecedor ou a um ponto de coleto designado. 

Para maiores informações, veja: www.recyclethis.info. 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Obrigado por adquirir nosso produto. Se houver alguma dúvida ou pergunta, por favor não hesitar em 

entrar em contato com o distribuidor. As imagens no manual são somente para referência. 

Este manual se aplica somente ao modelo WD-3032. 

Pré-instalação do DVR 

O DVR WD-3032 é um equipamentos de segurança altamente avançado que deve ser instalados com 

cuidado. Por favor, leve em consideração os seguintes passos de precaução antes de instalar o DVR. 

1. Mantenha qualquer tipo de líquido longe do DVR. 

2. Instale o DVR em local ventilado e livre de poeira. 

3. Certifique-se que as condições do local atendam as especificações de fábrica. 

4. Instale um HD recomendado pelo fabricante. 

Instalação do DVR 

Durante a instalação do DVR: 

1. Utilize gabinetes para a montagem. 

2. Certifique-se de que haja uma sala ampla para os cabos de áudio e vídeo. 

3. Ao instalar os cabos, certifique-se de que o raio de curvatura dos cabos não são menores que cinco 

vezes o diâmetro deles próprios. 

4. Conecte o alarme (I/O) e o cabo RS-485. 

5. Deixe um espaço de pelo menos 2 cm (≈0,75 polegadas) entre cada um dos equipamentos no 

gabinete rack. 

6. Certifique-se de que o DVR está aterrado adequadamente. 

7. A temperatura ambiente deve estar entre -10 ºC ~ 55 ºC, 14 ºF ~ 131 ºF. 

8. Humidade do ambiente deve estar dentro do intervalo de 10% a 90%. 

 

Instalação do HD 

Antes de iniciar: 

Antes de instalar o HD, certifique-se de que o DVR está DESCONECTADO da energia. Deve-se instalar 

um HD recomendado pelo fabricante. 

Ferramentas Necessárias: Chave de fenda ou philips 

Passos (para WD-3032) 

1. Remova a tampa do DVR soltando os parafusos na parte traseira. 
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2. Instale o HD no suporte próprio de HD’s usando os parafusos específicos. 

Aperte os parafusos da base para fixar o HD. 

 

3. Conecte o HD à placa mãe do DVR juntamente com o cabo de dados. 

  

4. Conecte o cabo de energia ao HD. 

    

5. Volte com a tampa do DVR e aperte os parafusos de fixação. 
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WD-3032 

O painel frontal do WD-3032 está apresentado abaixo: 

 

Tabela 1 - Descrição dos Botões do Painel de Controle 

Nº Nome Descrição da Função 

1 

POWER Led aceso em verde, DVR está ligado. 

READY 
Normalmente aceso em verde, indica que o DVR está funcionando 

corretamente. 

STATUS 

Led aceso em azul, DVR controlado por controle remoto. 

Led aceso em vermelho, DVR controlado por teclado. 

Led aceso em roxo, DVR controlado por teclado e controle remoto 

simultaneamente.   

ALARM 
Indicador de alarme aceso em vermelho indica que um alarme de sensor foi 

detectado. 

HDD 
Indicador HDD piscando em vermelho indica que o HD está salvando ou 

lendo alguma informação. 

Tx/Rx 
Indicador TX/RX piscando em verde indica que a conexão de rede está 

funcionando corretamente. 

2 DVD-R/W Slot para DVD-R/W. 

3 

1/MENU Entra com o numero “1” e acessa a tela do menu principal. 

2ABC/F1 

Entra com o número “2” e com as letras “ABC”. 

O botão F1 pode ser usado para selecionar todos os itens na lista. 

No modo de controle PTZ, o botão F1 pode ser usado como zoom de 

afastamento nas câmeras PTZ. 

3DEF/F2 

Entra com o número “3” e com as letras “DEF”. 

No modo de controle PTZ, o botão F2 pode ser usado como zoom de 

aproximação da câmera PTZ. 

O botão F2 pode ser usado para navegar entre as abas da página. 

4GHI/ESC 
Entra com o número “4” e com as letras “GHI”. 

Sai e retorna ao menu anterior. 

5JKL/EDIT 

Entra com o número “5” e com as letras “JKL”. 

Deleta os caracteres anteriores ao cursor. 

Seleciona e marca/desmarca checkbox. 

Inicia/Termina recorte de gravação no modo de reprodução. 

SHIFT Alterna a entrada entre números e letras, e controle de função. 

6MNO/PLAY 

Entra com o número “6” e com as letras “MNO”. 

No modo de reprodução, é usado para acesso direto à interface de 

reprodução. 

7PQRS/REC 

Entre com o número “7” e com as letras “PQRS”. 

Gravação manual: Acesso direto à interface de gravação manual. 

Ativa/Desativa gravação manualmente. 

8TUV/PTZ 
Entre com número “8” e com as letras “TUV”. 

Acessa a interface de controle PTZ. 

9WXYZ/PREV 
Entra com o número “9” e com as letras “WXYZ”. 

Apresenta múltiplas câmeras no modo Ao Vivo. 

0/A 

Entra com o número “0”. 

Alterna entre métodos de entrada (maiúsculo, minúsculo, símbolos e 

numérico). 
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4 

DIRECTION 

Os botões direcionais são usados para navegar entre os campos e itens dos 

menus. 

No modo de reprodução, os botões para cima e para baixo são usados para 

acelerar e desacelerar a reprodução do vídeo. 

No modo de reprodução em período integral, os botões direita e esquerda 

podem ser usados para selecionar vídeos dos dias anteriores e posteriores; 

no modo de reprodução por busca de vídeo normal os botões direita e 

esquerda podem ser usados para selecionar os arquivos de gravação 

(próximo e anterior). 

No modo Ao Vivo, os botões direcionais podem ser usados para navegar 

entre os canais. 

No modo de controle PTZ, é possível controlar o movimento da câmera PTZ. 

ENTER 

Confirma seleção em qualquer um dos modos de menu. Também pode ser 

usado para marcar os campos de checkbox. 

No modo de reprodução pode ser usado para reproduzir ou pausar o vídeo. 

No modo de reprodução quadro a quadro, ao pressionar o botão ENTER o 

vídeo avança em um quadro. 

No modo de auto-troca, pode ser usado para parar/iniciar a auto-troca. 

5 POWER ON/OFF Botão liga/desliga. 

6 
JOG SHUTTLE 

Control 

Move a seleção em um Menu. O anel interior move a seleção para cima e 

para baixo, o anel exterior move a seleção para a direita e esquerda. 

No modo de reprodução, o anel interior é usado para avançar/retroceder 30s 

nos arquivos de vídeo. O anel exterior pode ser usado para 

acelerar/desacelerar o vídeo.   

No modo Ao Vivo pode ser usado para navegar entre diferentes canais. No 

modo de controle PTZ pode controlar o movimento da câmera PTZ. 

7 USB Conector para mouse USB ou outros dispositivos USB. 

8 Receptor IR Receptor IR para controle remoto. 
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Painel Traseiro WD-4032 

 

 

 

 

Tabela 2 - Descrição do Painel Traseiro 

Nº Item Descrição 

1 

 

VIDEO IN Conector BNC para entrada de vídeo analógico. 

2 VIDEO OUT Conector BNC para saída de vídeo. 

3 AUDIO IN Conector RCA para entrada de áudio. 

4 USB Interface Conecta o mouse USB ou dispositivos de memória USB 

5 HDMI Saída de video HDMI. 

6 VGA Conector DB15 para saída VGA. Apresenta saída de vídeo local e 

menu. 

7 AUDIO OUT Conector RCA para saída de áudio.  

8 LAN Interface Interface Ethernet RJ45 10M/100M/1000M. 

9 

Alarm In/Out Conector para saída/entrada de alarme. 

RS-485 Interface Conector para dispositivos RS-485. Conecta os terminais T+ e T- aos 

terminais R+ e R- do receptor PTZ respectivamente. 

KB Conecta os terminais D+ e D- aos terminais Ta e Tb do controlador. 

Para equipamentos em série, os terminais D+ e D- do primeiro DVR 

devem estar conectados aos terminais D+ e D- do próximo DVR. 

10 100~240VAC Alimentação 100~240VAC. 

11 POWER Chave de Liga/Desliga o equipamento. 

12 GND Terra (deve estar conectado ao ligar o DVR). 

13 LINE IN Conector RCA para entrada de áudio em duas vias.  

14 eSATA Conecta HD SATA externo e DVD-RW. 

15 RS-232 Conector para dispositivos RS-232.  
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Conexões Periféricas 

 

 
Fiação da entrada de alarme 
A interface de entrada e saída de alarme do DVR está apresentada abaixo. 

 

Se a entrada de alarme não for um relé aberto/fechado, conecte um relé externo entre a entrada de 

alarme e o equipamento. 

 

Fiação da saída de alarme 

Para conectar à saída de alarme (carga AC ou DC), use o diagrama seguinte: 

 

   

Para carga DC, os jumpers podem ser usados dentro do limite de 12V/1A de maneira segura. 

Para carga AC, o jumpers devem estar abertos. Use um relé externo por segurança (conforme a figura 

acima).  

Há 4 jumpers (JP1, JP2, JP3 e JP4) na placa mãe, cada um corresponde a uma saída de alarme. O 

padrão de fábrica são os jumpers conectados. Para conectar uma carga AC, os jumpers devem ser 

removidos. 

Exemplo: 

Se conectar uma carga AC à saída de alarme 3 do equipamento, é necessário remover o JP3. 
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Conexão de Alarme 

Para conectar dispositivos de alarme ao DVR: 

1. Desconecte o pluggable block do terminal de bloqueio ALARM IN/ALARM OUT. 

2. Pressione e segure a parte alaranjada do pluggable block, conecte os cabos de sinal aos slots e solte 

a parte laranja. Certifique-se de que os cabos estão bem fixos. 

3. Conecte o pluggable block de volta ao terminal de bloqueio. 

 

 

Conexões RS-485 
 

Para conectar dispositivos RS-485 (ex.: Speed Domes) ao DVR: 

 Pressione e segure a parte laranja do pluggable block;  

 Conecte os cabos de sinal aos slots e solte a parte laranja. Certifique-se de que os cabos 

estão bem fixos. 

Observação: Certifique-se de que a unidade receptora PTZ está conectada ao T+ e T- do terminal 

RS-485 do DVR WD-3032. 

 

 

HD’s Compatíveis 
 
Seagate 

 

WD 

Capacidade Modelo HD 

 

Capacidade Modelo HD 

4T 

ST4000VM000 

 
4T 

WD40EURX 

ST4000VX000 

 

WD40PURX 

ST4000VX002 

 
3T 

WD30EURX 

3T 

ST3000VX005 

 

WD30PURX 

ST3000VX004 

 
2T 

WD20EURX 

ST3000VM002 

 

WD20PURX 

ST3000VX000 

 

1T WD10PURX 

2T 

ST2000VX005 

   ST2000VX004 

 

TOSHIBA 

ST2000VX000 

 

Capacidade Modelo HD 

ST2000VM003 

 

5T MD04ABA500V 

1T 

ST1000VX000 

 
4T 

MD04ABA400V 

ST1000VX003 

 

MD03ACA400V 

ST31000528AS 

 
3T 

MD03ACA300V 

ST1000VX002 

 

DT01ABA300V 

ST1000VM002 

 
2T 

MD03ACA200V 

   

DT01ABA200V 

Hitachi 

 

1T DT01ABA100V 

Capacidade Modelo HD 

   4T HUS724040ALA640 
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Especificações 
 
Tabela 3 – Especificações do modelo WD-3032 

Modelo   WD-3032 

Entrada 

Vídeo/Áudio 

Compressão de Vídeo H.264 

Entrada de Vídeo 32-ch 

Entrada de vídeo - IP 8-ch (até 2MP de resolução) 

Interface de Entrada de 

Vídeo 
BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL /NTSC auto adaptável 

Câmeras suportadas 
720p25 / 720p30 / 720p50 / 720p60 / 1080p25 / 1080p30 / 

Analógicas (CVBS) 

Compressão de Áudio G.711u 

Entrada de Áudio 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Entrada de Áudio em 

duas vias 
1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (usando a entrada de áudio) 

Saída 

Vídeo/Áudio 

Saída HDMI/VGA 

1 saída VGA e 1 saída HDMI com resolução: 

1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 

1024×768/60Hz 

Saída CVBS 
1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolução : PAL: 704 × 576, 

NTSC: 704 × 480 

Resolução de 

gravação 

Stream principal: 1080p (não real-time) / 720p / VGA / 

WD1 / 4CIF /  CIF 

Sub-stream: WD1 (não real-time) / 4CIF (não real-time) / 

CIF / QCIF / QVGA 

Taxa de quadros 1/16 fps ~ Real time frame rate 

Taxa de bit de Vídeo 
32 Kbps ~ 4096 Kbps, ou definido pelo usuário (Max. 6144 

Kbps) 

Saída de Áudio 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) 

Taxa de bit de Áudio 64 Kbps 

Dual-stream (Fluxo 

Duplo) 
Support; Sub-stream: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) 

Tipo de Fluxo Channel 1-4: Video, Vídeo & Áudio; Outros Canais: Vídeo 

Reprodução 

Sincronizada 
32-ch 

Hard disk 

SATA 
4 interfaces SATA para 2HDs + 1 DVD-R/W (Padrão), ou 4 

HDs 

eSATA 1 interface eSATA 

Capacidade Até 6TB de capacidade para cada disco 

External 

interface 

Interface de Rede Interface Ethernet 1, RJ45 10M / 100M / 1000M 

Conexões remotas 128 
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Protocolos de rede 
TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, 

NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 

Interface Serial Teclado, RS-232, RS-485(full-duplex) 

Interface USB 3 × USB 2.0 

Entrada de Alarme 16 

Saída de Alarme 8 

General 

Alimentação 100~240VAC, 5A, 50~60Hz 

Consumo (sem HD ou 

DVD-R/W) 
≤ 65 W 

Temperatura que 

trabalha 
-10 ºC ~+55 ºC 

Humidade que trabalha 10% ~ 90% 

Chassi Gabinete rack de 19 polegadas 1.5U chassi 

Dimensões (L × P × A) 445 × 390 × 70 mm 

Peso (sem HD ou 

DVD-R/W) 
≤ 5 kg 

 

 

Tabela de cálculo de armazenamento em HD 

A tabela a seguir mostra uma estimativa do espaço de armazenamento usado, baseado na gravação de 

um canal por uma hora em uma taxa fixa. 

 

Taxa de Bit Espaço Usado 

96K 42M 

128K 56M 

160K 70M 

192K 84M 

224K 98M 

256K 112M 

320K 140M 

384K 168M 

448K 196M 

512K 225M 

640K 281M 

768K 337M 

896K 393M 

1024K 450M 

1280K 562M 

1536K 675M 

1792K 787M 

2048K 900M 

4096K 1.76G 

 

Observação: Considere que os valores que indicam espaço de armazenamento são apenas para 

referência. O espaço de armazenamento é estimado por formulas que podem ter desvios do valor atual. 
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Menu de Operação 

Estrutura do Menu. 

A estrutura do menu do DVR WD-3032 é mostrada abaixo: 

 

 



 

Guia de Operação Rápida do DVR WD-3032             12 

Inicializando e Desligando 

 A inicialização adequada e os procedimentos de desligamento são fundamentais para ampliar a 

vida útil do DVR. 

Antes de começar: 

 Verifique se a voltagem da fonte de alimentação é conforme a exigência do dispositivo e a ligação 

do terra está funcionando corretamente. 

 

Inicializando o dispositivo: 

 Verifique se a fonte de alimentação está conectada a uma tomada elétrica. É altamente 

recomendável que uma fonte de alimentação seja usada em conjunto com o dispositivo. O indicador 

LED de energia deverá ficar vermelho, indicando que a unidade está iniciada. 

Desligar o dispositivo: 

1. Entre no menu Desligar. 

Menu >Desligar  

 

 

1. Clique no botão Desligar para entrar na caixa de diálogo seguinte:  

 

 

2. Clique no botão Sim. A seguinte caixa de mensagem aparece: 

 

3. Desconecte a fonte de alimentação do dispositivo.   
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Usando o Assistente de Configuração  

O Assistente de Configuração pode orientá-lo através de algumas definições importantes do dispositivo. 

Por padrão, o Assistente de Configuração também inicia uma vez que o dispositivo foi carregado. 

Utilizando o Assistente de Configuração:  

1. Selecione a resolução do sistema no menu suspenso. A resolução padrão é 1280 × 1024/60Hz.  

Clique em Aplicar para salvar as configurações de resolução.  

 

 

 

2. Marque o checkbox para ativar Assistente de configuração quando o dispositivo começa. Clique 

em Avançar para continuar com o assistente de configuração. 

Você também pode clicar em Cancelar para sair do assistente de configuração ou utilizá-lo na 

próxima vez, deixando o checkbox "Assistente de Iniciação quando o dispositivo começa?" 

marcado antes de sair. 
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3. Clique no botão Avançar na janela do Assistente para entrar na janela de login. 

1) Digite a senha de administrador. Por padrão, a senha é 12345. 

2) Para alterar a senha do administrador, marque a caixa Nova Senha de Administrador. 

Digite a nova senha nos campos indicados e confirme. 

 

 

 

4. Clique no botão Avançar para entrar na janela de configurações de data e hora. 

Defina o fuso horário, formato de data, hora e data do sistema.  
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5. Clique no botão Avançar, que o leva para a janela Assistente de Configuração de Rede. 

Defina os parâmetros de rede, incluindo o tipo de placa de rede, o endereço IPv4, IPv4 máscara 

de sub-rede, gateway padrão, etc. Você pode ativar o DHCP para obter automaticamente um 

endereço IP e outras configurações de rede a partir desse servidor.  

 

 

6. Clique no botão Avançar para entrar na janela de Gerenciamento do HD. 

Para inicializar o disco rígido, clique no botão Init. Essa inicialização remove todos os dados 

guardados no disco rígido. 
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7. Clique no botão Avançar para entrar na janela Configurações de Gravação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Selecione a câmera para configurar. 

 2)  Verifique a caixa de seleção para permitir Iniciar a Gravação. 

3)  Selecione o modo de gravação para Normal ou Detecção de Movimento. 

4) Clique em Copiar para copiar as configurações de gravação da câmera atual para outra 

câmera(s), se necessário. 

 

5) Clique em OK para voltar à janela Configurações de Gravação. 

 

8.  Clique em OK para concluir o Assistente de configuração de inicialização.  
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Visualização Ao Vivo 

 Alguns ícones são fornecidos na tela no modo Visualização Ao Vivo para indicar o status da 

câmera diferente. Estes ícones incluem: 

 

Ícones Visualização ao Vivo. 

No modo de visualização ao vivo, há ícones no canto superior direito da tela para cada canal, 

mostrando o status do registro e alarme no canal, de modo que você possa resolver problemas o mais 

rápido possível.  

  Alarme (perda de vídeo, adulteração ou alarme de detecção de movimento).  

 Gravação (registro manual, gravação programada ou registro de detecção de movimento). 

 Alarme e Gravação. 

 

Usando o mouse na visualização ao vivo. 

No modo de visualização ao vivo, usando o mouse clique com o botão direito sobre a janela para 

acessar o seguinte menu:  
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Tabela 4 - Operando o mouse na visualização ao vivo. 

Name Descrição 

Menu Entre no menu principal do sistema clicando o botão direito do mouse.  

Câmera Mude para o único modo tela cheia, escolhendo o número do canal da lista 

suspensa  

Multi-Câmera Ajustar o layout da tela, escolhendo a partir da lista suspensa.  

Câmera Anterior Alterne para a tela anterior.  

Próxima Câmera Alternar para a próxima tela.  

Iniciar/Parar  

Troca automática 

Habilita/desabilita o auto-chaveamento das telas. 

Nota: O tempo de permanência da configuração de exibição ao vivo deve ser 

definido antes de usar o auto-chaveamento. 

Iniciar Gravação Inicie a gravação normal durante todo o dia ou gravação por detecção de 

movimento para todos os canais.  

Adicionar Câmera IP Adiciona de maneira rápida uma Câmera IP ao DVR. 

Reproduzir Reproduz o vídeo do canal selecionado. 

Controle PTZ Abre o controle PTZ do canal selecionado. 

Modo de Saída Ajusta o modo de saída do monitor entre Padrão, Brilho, Suave e Vivo. 

Note: Se a câmera correspondente suporta a função inteligente, a opção Reiniciar Inteligente está 

incluído quando clicar com o botão direito do mouse sobre esta câmera.  

 

Gravar 

Você pode usar o menu do botão direito do mouse no modo Visualização ao Vivo para configurar a 

gravação para todos os canais.  

1. No modo de visualização ao vivo, use o botão deito do mouse sobre a janela para acessar o 

seguinte menu:  

  

2. Clique no sub-menu Iniciar Gravação e selecione o modo de gravação Gravar Contínua ou 

Gravação por Detecção de Movimento.  

3. Na caixa de mensagem pop-up, clique em Sim para concluir as definições de gravação rápidas 

para todos os canais.  

  

Nota: A Gravação por detecção de movimento acionado em tela cheia é configurado por padrão neste 

modo.  
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Reprodução 

Reproduzir os arquivos de registro de um canal específico no menu de exibição ao vivo.   

 

Reprodução Instantânea por Canal 

Escolha um canal em exibição ao vivo usando o mouse e clique no botão  de atalho de 

reprodução. 

Nota: Somente a gravação durante os últimos cinco minutos deste canal será reproduzida.  

 

  

 

Reprodução Contínua  

1. Clique com o botão direito do mouse em um canal do modo de Visualização ao Vivo e selecione 

Reproduzir. 

  

Os arquivos de gravação do canal selecionado serão reproduzidos.  
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2. Gerenciamento da reprodução. 

A barra de ferramentas na parte inferior da interface pode ser usado para controlar a reprodução.  

 

O canal e menu de seleção de tempo será mostrado, movendo o mouse para a direita da interface de 

reprodução. 

Marque o canal ou canais, se você quiser mudar de reprodução para outro canal ou executar a 

reprodução simultânea de múltiplos canais.  
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Criando uma conta para utilizar o servidor DDNS JFL 

Siga os procedimentos abaixo para criar uma nova conta. 

- Entre no site www.jflddns.com.br. 

- Clique em Criar Conta 

- A página abaixo será exibida. 

 

- Preencha todos os campos e clique em Continuar. 

- A página abaixo será exibida. 

 

- Clique em Registrar novo subdomínio. 

- A página abaixo será exibida. 

 

http://www.jflddns.com.br/
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- Preencha os campos: 

- Nome do Subdomínio: Entre com um nome de sua escolha. Este nome será configurado no DVR 

para acessá-lo. 

- Número Serial: O número Serial do DVR pode ser encontrado no lado de fora da caixa que foi 

adquirida com seu produto ou embaixo do DVR. Como mostra as figuras a seguir. 

Importante: Cada número serial é único e diz respeito ao DVR que você adquiriu. Não é possível 

utilizar um mesmo serial para criar outro subdomínio. 

            

 SERIAL DA CAIXA                                       SERIAL NO DVR  

 

- Clique em Criar subdomínio. 

- Seu subdomínio será criado. Uma senha padrão será fornecida, e para alterá-la, siga os passos 

abaixo. 

- A página abaixo será exibida. 
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- Clique em [Detalhes]. 

- A página abaixo será exibida. 

 
- Altere a senha e clique em Salvar alterações. 
 
 

Configurar o Servidor DDNS JFL nos DVR’s de 

04, 08, 16 e 32 canais 

Siga o procedimento abaixo para configurar o DVR e utilizar o servidor 

DDNS JFL. 

- Com o DVR devidamente alimentado, conectado e ligado, acesse o menu principal (clicando com o 

botão direito do mouse na tela de stand-by do DVR)  utilizando o usuário Administrador. 

De fábrica: Usuário: admin / Senha: 12345 

- No menu principal clique em Sistema 

- A tela abaixo será exibida. 
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- No menu Rede - Geral 

 

- Configure todos os campos pertinentes a configuração de rede de acordo com as configurações de 

sua rede local. 

- Após preencher os campos com as configurações de rede, clique em Aplicar. 

- Agora abra a aba DDNS. 

- A tela abaixo será exibida. 

 

- Marque a caixa DDNS para habilitar o uso da função DDNS no DVR. 

- Selecione o servidor de DDNS da JFL (www.jflddns.com.br). 

- Preencha os campos Usuário e Senha conforme foi criado o seu subdomínio. 

- Após preencher todos os campos, clique em Aplicar. 

- Em seguida, vá até a aba Outras Config. Para que possamos configurar as portas de acesso. 

- A tela abaixo será exibida. 

http://www.jflddns.com.br/
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Importante: 

- A Porta serv. deve ser liberada para que haja acesso remoto do software WD-Desk 

(software CMS) e pelo WD-Mob (aplicativo móvel). 

- A Porta HTTP deve ser liberada para que seja possível acesso remoto via Web 

Browser. 

- A porta RTSP deve ser liberada para que haja visualização remota dos Streams de 

Vídeo. 

- Após preencher os campos que serão utilizados, clique em Aplicar. O DVR vai pedir 

para ser reinicializado, clique em sim.  

 

Teste – Com o DVR inicializado, vamos testar se todas as 

configurações estão corretas. 

Em outra rede, acesse o seu DVR da seguinte forma: 

- Na barra de endereços, digite o nome do subdomínio que foi cadastrado e a porta HTTP que foi 

configurada. 

- A tela abaixo deve ser exibida caso todas as configurações tenham sido feitas corretamente. 
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Visualizando as câmeras do DVR via Nuvem (P2P) 

Notas: 

- Para ativar o serviço de Nuvem (P2P), é necessário antes, criar uma conta Hicloudcam (gratuito) via 

Web Browser. 

 

1) Configurar os parâmetros de rede no DVR  

Importante: Esta função só é suportada pela versão V2.2.13 ou superior.  

a. Configure a rede (IP, Máscara de Sub-rede, Gateway e DNS) corretamente no DVR de 

maneira que ele fique apto a conectar-se a internet. 

b. Conectar o cabo de rede no DVR. Certifique-se de que este é um ponto válido de conexão. 

 

2) Habilitar o serviço de Nuvem (P2P) no DVR  

a. No DVR, entrar no Menu Principal (estar logado como Administrador) e em seguida 

Sistema.  

b. Na aba Rede, marcar a caixa Disponibilizar o P2P. 

c. No campo Código de verificação, deve-se digitar um código com 6 letras. Este código 

garante que ninguém adicionará seu DVR por engano. Visto a importância dele, é altamente 

recomendado utilizar um código diferente para cada aparelho que será instalado. 
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d. O campo Enable Stream Encryption serve para dar uma maior segurança ao vídeo que 

será transmitido para o servidor de Nuvem. Para que funcione, deve ser habilidade também. Via 

browser. Isto implica em maior uso de banda.  

 

 

3) Criando uma conta no Hicloudcam  

Nota: Para uma melhor desempenho, utilizar Internet Explorer na versão 8 ou superior e o Google 

Chrome na versão mais atualizada. 

 

a. Vá até a Web Page www.hicloudcam.com 

b. Clique em Register para cadastrar uma conta e depois de preencher todos os campos, 

pressione Next.  

 

http://www.hicloudcam.com/
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c. Vá até o e-mail que foi adicionado no cadastro para resgatar o código de verificação que será 

enviado para o e-mail. Coloque o código no campo Input the Email verification.  

 

 

d. Depois de realizado o cadastro, a página pedirá para fazer o download e instalar o plug-in 

necessário para utilizar o serviço de nuvem (P2P). Isto será somente realizado no primeiro 

acesso.  Clique em Download Plug-in 
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e. Após realizar o passo anterior, acesse novamente a página www.hicloudcam.com e faça o 

Login com o usuário cadastrado.  

 

4) Adicionando um DVR à conta  

a.   Já com uma conta criada e já logado à página Hicloudcam, clique no botão Add 

Device. 

  

 

 

b.  O sistema vai procurar por dispositivos que estejam na mesma rede (LAN) 

automaticamente. Caso ele não consiga encontrar o DVR, basta clicar em Add by serial No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hicloudcam.com/
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c.    Será necessário digitar no campo Input the 9-digit serial No. o serial do DVR, e ele 

pode ser encontrado no DVR no Menu principal – Manutenção 

 

 

 

Nota: O número serial é composto de 9 (nove) dígitos e vem logo após as letras WR 

d.  Depois de digitar o número serial, pressione Search. 

e. Se encontrado, o DVR deverá aparecer como mostrado na figura abaixo.  
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f.   Clique na figura do DVR para adicioná-lo. Então, o código de verificação será pedido para 

que seja feita a finalização da adição do DVR. Este código está mesmo menu onde se 

encontra o número serial e também pode ser editado no menu onde foi habilitado a Nuvem 

(P2P).  

 

g. Pronto, o DVR será adicionado a sua biblioteca de dispositivos.  
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5) Dispositivos disponíveis para visualização  

 

a.  Após adicionar qualquer dispositivo, na Homepage é possível ver as câmeras para o último 

dispositivo adicionado.  

 

 

 

b. Para ver todos os dispositivos já adicionados, vá até Video Library, lá serão mostrados 

todos os DVRs que estão adicionados a esta conta 

c. Na primeira vez que você entra nesta opção, a página vai apresentar uma dica. Ela diz que é 

possível reproduzir vídeos gravados no HD do DVR ou o vídeo em tempo real. Basta clicar 

em I Got It para fechar esta dica.  
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d. Para iniciar o vídeo, basta clicar na câmera que deseja ver. No exemplo abaixo, iniciamos com a 

câmera 1, como indicado pela seta 2.  
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e. É possível trocar o tipo de Stream que será visualizado. Apenas deve-se clicar no botão indicado 

pela seta 5. 

f. Através do botão indicado pela seta 3, é possível colocar uma legenda no vídeo. Isto pode ajudar 

na identificação de onde é o vídeo que está sendo visto.  

g.  Para buscar um vídeo gravado no HD, clique no botão indicado pela seta 4. Isto muda como a 

barra de tempo será mostrada. 

h. É possível monitorar até quatro câmeras simultaneamente. Basta clicar no botão indicado pela 

seta 1. 

 

 

Nota: A cada 1 minuto o vídeo de cada câmera é interrompido. É necessário iniciar o 

vídeo novamente. Isto é feito para que não sobrecarregue o servidor de vídeo na Nuvem 

(P2P). 
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GARANTIA  

 

A JFL DA AMAZONIA FAB. DE COMP. ELETRONICOS LTDA garante este aparelho por um período de 

1  (um)  ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento 

dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, 

a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.  

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por: 

- Instalação fora do padrão técnico especificado pela JFL; 

- Uso inadequado do equipamento; 

- Fenômenos atmosféricos e acidentais. 

 

A visita da pessoa técnica a local diverso dependerá da autorização expressa do cliente, que arcará com 

as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que 

seja reparado. 

 

 

A JFL Alarmes se reserva ao direito de fazer alterações neste manual sem aviso prévio. 

 

 

 

 

JFL DA AMAZONIA FAB. DE COMP. ELETRONICOS LTDA 

Rua Acara, 200 - Distrito Industrial Sharp - Bloco I Lado A 

Manaus - AM - CEP: 69.075-030  -  http:// www.jfl.com.br 

CNPJ: 16.742.079/0001-66 

 

Suporte Técnico: (35) 3473-3550  
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