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 Obrigado 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.

 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 pro�ssionais 
quali�cados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modi�cações 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 in�amáveis e explosivas. Não assumimos nenhum compromisso ou responsa-
bilidade 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 ferramen-
tas em seu site.

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.

ATENÇÃO
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1. Especi�cação Técnica

HVR 1080N 32 Canais - GREATEK
Sistema
Sistema operacional:  Linux embarcado
Processador:   3531A
Recursos do sistema:   Gravação, Reprodução e Acesso Remoto

Vídeo e Áudio:
Canais de vídeo:   32 canais analógicos/AHD ou até 32 canais IP
Resolução:   Analógico 1080N = 32ch
    Analógico 1080N + IP 1080P = 24ch + 08ch
    Analógico 1080N + IP 1080P = 16ch + 16ch
    Analógico 1080N + IP 1080P = 08ch + 24ch
    IP 1080P = 32ch
Canais de áudio:   04 canais tipo RCA
Entradas de vídeo:   32 Canais tipo BNC (1.0Vp-p,75Ω)
Compressão de vídeo:  H.264
Compressão de áudio:  G.711a
Áudio bidirecional:   Sim

Interface 
Conexões:   1 HDMI, 1 VGA
Resolução de saída de vídeo:  1920*1080;1280*720;960*1080;960*480
Divisão de tela:   01 - 04 - 08 - 16 - 36

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

Alarme
Tipos de eventos:   Gravação, Alarme, E-mail, Sonoro
Tipos de detecção:   Detecção de movimento, Oclusão de vídeo, 
    Perda de vídeo
Avisos:    Sem HD, HD com baixa capacidade, sem conexão de  
    rede, con�ito de IP, erro no HD
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Reprodução e backup
Reprodução:   08 canais em 1080N/20fps; 04 canais em 1080P/25 fps
Modo de pesquisa:   Horário/Data, Alarme, Detecção de movimento
Funções de reprodução:  Reprodução, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução  
    rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo  
    anterior, Próxima câmera, Câmera Anterior, Tela   
    cheia, Repetir, Seleção de backup, Zoom digital
Modo de backup:   Via USB / Via rede

Rede
Porta de rede:   01 porta tipo RJ-45, 10/100/1000Mbps
Compatibilidade de rede:  HTTP, TCP/IP, UPNP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, P2P.
Armazenamento
Quantidade de HDs:  03 SATA de até 4TB cada. Capacidade total de 12TB.

Outras interfaces
USB:    02 portas padrão USB2.0
RS485:    01 porta para comando e controle de câmera PTZ

Geral
Fonte de alimentação:  12VDC / 4A
Consumo (sem HD):  20W (sem HD)
Temperatura de operação:  -10 ~+55°C
Dimensão:   378 x 375 x 65mm
Peso:    4,5kg (sem HD)
 
Acesso remoto
Modo de acesso:   DDNS Greatek, DDNS ou IP
Navegador:   Internet Explorer
Software de Monitoramento: CMS
Acesso móvel:   Greatek HD+ PRO p/ iPhone, iPad e Android
Quantidade de acessos:  10 simultâneos
Bitrate (kbps):   Con�guração individual por canal
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2. Conexões

3. Assistente de Instalação

Quando o Gravador Híbrido inicia, o usuário deve se conectar ao sistema para que as 
funções correspondentes sejam liberadas. Como prede�nição de fábrica, seguem abaixo o 
nome de usuário e a senha padrão do gravador.

Para garantir uma melhor segurança ao sistema, quando receber o equipamento e for feita 
a primeira operação, modi�que a senha de acesso padrão de fábrica para uma pessoal e 
mantenha guardada em um local seguro. Caso ocorra o esquecimento da senha, entre em 
contato com a equipe de Suporte Técnico da Greatek.
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01- Entrada de Vídeo
02- Entrada de Áudio
03- Entrada de Rede RJ45
04- Saída de Vídeo / VGA
05- Saída de Áudio
06- Saída de Vídeo / HDMI
07- Entrada USB
08- Entradas e Saídas de Alarme
09- Alimentação



3.1 Inicializando

Após realizar todas as conexões do equipamento e ligá-lo o Assistente de Con�guração 
será iniciado. Utilize esta interface para a realização das con�gurações básicas. Este 
Assistente de Con�guração irá auxiliá-lo a ajustar algumas de�nições 
importantes para deixar o equipamento operando on-line.

A primeira janela do Assistente de 
Con�guração apresenta o equipamento e 
dá as boas vindas. Outra função é permitir 
a seleção do idioma que se deseja utilizar na 
interface do equipamento e, também, 
permite habilitar ou não a função P2P no 
equipamento. É recomendado manter
 a função P2P habilitada.

3.2 Código QR

Nesta janela é apresentado o 
Código QR, que pode ser utilizado para 
agilizar a con�guração do seu dispositivo 
para acesso via aplicativo. O processo 
completo é apresentado no tópico 
Acesso via aplicativo Greatek HD+ PRO.
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3.3 Ajustes do Sistema

A janela que é exibida possibilita ajustar 
as informações do sistema como data, hora, 
entre outras.

3.4 Ajustes de Rede

Nesta janela é apresentada a interface de con�gurações básicas de rede. 
Caso existam câmeras IP previamente conectadas ao sistema, será exibida uma tela listando 
os dispositivos disponíveis.
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3.5 Con�gurações de 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 campo 
Nome de Domínio escolha um de sua 
preferência. Ao escolher o domínio do seu 
gravador, não se esqueça de manter o su�xo 
greatekbr.com
Exemplo: seudominio.greatekbr.com

3.6 Con�gurações de Usuário

Esta é a janela de ajustes de con�gurações 
de usuários. Nela é possível criar novos 
usuários e até mesmo modi�car os já 
existentes. Também é possível criar Grupos 
de Usuários com as mesmas con�gurações.
Na opção Alterar Senha, escolha uma 
senha segura de sua preferência após a 
primeira instalação do equipamento.
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3.7 Gerenciamento de HD

Para o primeiro acesso é necessário que, 
se for instalado algum HD, realize a 
formatação diretamente no equipamento, 
utilizando a interface do Gravador Híbrido 
conforme descrito:
Selecione o HD a ser formatado;
Em seguida clique em Formatar Disco e 
pressione OK.
Após a formatação, pressione Próximo.
Pressione OK para aplicar as con�gurações. 
Se solicitado, reinicie o gravador.

4. Menu principal

O Gravador Híbrido, além do Menu Principal, 
possui um menu de atalhos que permite um acesso 
mais rápido a algumas funções, como por exemplo 
o ajuste de cor das imagens.
Para acessá-lo, pressione com o botão direito do 
mouse na tela inicial do gravador.
Para con�gurar parâmetros como brilho, contraste
e saturação de cada canal, clique com o botão
direito do mouse dentro da área corresponde ao 
canal que se deseja ajustar e selecione Ajuste de Cor.
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É possível aplicar con�gurações diferentes 
de cor para cada período do dia. 

No campo Período, selecione os horários nos 
quais devem ser aplicadas as con�gurações. 
Esta opção permite, por exemplo, aplicar 
ajustes especí�cos para período diurno ou 
noturno; Utilize os campos disponíveis para
ajustar a imagem das câmeras de acordo com
sua preferência e pressione OK; 

Caso necessário, selecione o campo Cor Padrão para restaurar os ajustes de fábrica. 
Para aplicar um único ajuste de cor em diversos canais, utilize o botão Copiar, selecione os 
canais desejados e pressione OK;
Pressione OK para aplicar as con�gurações.

No Menu Principal do seu Gravador 
Híbrido estão disponíveis todas as 
con�gurações possíveis, de maneira mais 
completa e detalhada do que as permitidas 
no Assistente de Con�guração. 

4.1 Gravação

Este menu agrupa as con�gurações de gravação, reprodução e backup das imagens em seu 
equipamento.
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4.1.1 Con�guração

Na opção Con�gurações 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 con�gurações de gravação, siga as etapas a seguir:

Utilize o campo Câmera para selecionar o 
canal que se deseja con�gurar. Para aplicar
uma mesma con�guração em todos os 
canais, selecione a opção No. na lista de 
canais;
 
No campo Tamanho deve ser inserida a 
informação de duração de cada pacote de 
gravação, isto é, o tamanho do arquivo 
gravado (em minutos);

A informação de Pré-Gravação deve ser
inserida em segundos, e corresponde ao tempo que será gravado, utilizando-se de um 
bu�er, anterior a algum tipo de alarme que possa ocorrer, como por exemplo, uma 
detecção de movimento;

Selecione o Modo de gravação desejado;

Manual: Con�gura o equipamento para realizar gravações constantes;
Parar: Con�gura o equipamento para não realizar gravações;
Agenda:  Con�gura o equipamento para realizar gravações de acordo com as con�gura-
ções de período e modo (contínua, detecção e alarme);

Existem três Métodos de Gravação distintos:
 
Contínua: Realiza a gravação independente de eventos externos; 
Detecção: Realiza a gravação por detecção de movimento;
Alarme: Realiza a gravação de acordo com as con�gurações de alarme.
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4.1.2 Reprodução

Na função Reprodução todos os arquivos que foram gravados podem ser acessados e 
analisados novamente.

A busca pelos arquivos gravados pode ser 
realizada através do menu presente na lateral
direita da tela.
Selecione o mês, o ano e o dia do qual se 
deseja buscar as gravações. 
Estarão disponíveis apenas as datas nas 
quais existem gravações;
Selecione, no canto inferior da tela, as 
câmeras que deseja visualizar;
Selecione, na linha de tempo disponível na parte inferior, o momento que deseja 
reproduzir.
No ato da reprodução, utilize os botões auxiliares, disponíveis na parte inferior da tela, para 
operar os arquivos que estão sendo reproduzidos.

Manual de Instalação
Gravador de Vídeo Digital
HVR 1080N Greatek

13



4.1.3 Backup

Além de visualizar as imagens gravadas, é possível exportá-las para um 
dispositivo USB, caso seja do interesse do usuário.

Selecione o dispositivo no qual se 
deseja gravar os arquivos e clique sobre 
Backup.
Utilize o campo Tipo para �ltrar as
gravações de acordo com o modo de 
gravação (alarme, detecção de movimento, 
manual, geral, entre outros);
Selecione a câmera;
Selecione o período inicial e �nal desejado;
Clique em Incluir para buscar as 
gravações;
Selecione os pacotes de gravação que deseja fazer backup;
Selecione o formato do vídeo de saída (H264 ou AVI);
Clique em Iniciar para realizar o backup.

É possível realizar a gravação das imagens 
diretamente em um dispositivo USB.
Selecione o dispositivo desejado e clique em
Gravar;
Selecione a câmera que deseja gravar;
Clique em Sincronizar para iniciar a gravação;
Clique em Parar para �nalizar a gravação.

Para formatar o dispositivo USB antes de 
iniciar qualquer operação de backup, 
selecione a opção Apagar.

Manual de Instalação
Gravador de Vídeo Digital
HVR 1080N Greatek

14



4.2 Alarme

Nesta seção estão disponíveis as 
con�gurações de alarme para detecção de 
movimento, oclusão de vídeo, perda de sinal,
entradas e saídas de alarme e anormalidades.

4.2.1 Movimento

No dispositivo é possível ativar e desativar a função de detecção de movimento de maneira 
individual ou aplicar a mesma con�guração para todos os canais.

Gravar Canal: Escolha o canal desejado ou 
No. para aplicar a mesma 
con�guração para todos os canais do 
dispositivo;
Ativar: Assinale este campo para ativar as 
con�gurações;
Sensibilidade: Selecione a sensibilidade da 
função detecção de movimento;
Região: Seleciona a região da imagem na 
qual será aplica a função de detecção;
Período: Permite selecionar o período 
(dia da semana e hora) em que a detecção 
estará ativada.
Saída de Alarme: Em caso onde existam periféricos instalados, selecione qual saída de 
alarme será ativada caso ocorra detecção de movimento;
Duração: Determina a duração do comando de acionamento das saídas, em caso de 
detecção de movimento;
Gravar Canal: Determina quais canais serão gravados em caso de detecção de movimento;
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Sequencial: Possibilita que seja de�nida uma sequência de câmeras para entrar em 
evidência (exibição em tela cheia) em caso de detecção de movimento.
Além destas con�gurações também é possível exibir uma mensagem no monitor, para 
informar a ocorrência de movimentos, ativação de sinal sonoro e ainda o envio de uma 
mensagem de e-mail com a noti�cação de detecção.

4.2.2 Oclusão

O Gravador Híbrido é capaz de reconhecer ação de oclusão de vídeo e, da mesma forma 
como ocorre com a detecção de movimento, atuar com alarmes conforme con�guração 
estabelecida pelo usuário. As con�gurações de detecção de movimento também são 
aplicáveis para casos de oclusão de vídeo, vide seção 4.2.1.

4.2.3 Perda de Vídeo

O princípio de funcionamento dos alarmes em casos de perda de sinal de vídeo é o mesmo 
dos casos anteriores, diferindo-se apenas pelo número reduzido de opções de atuação. As 
con�gurações de detecção de movimento também são aplicáveis para casos de perda de 
vídeo, vide seção 4.2.1.

4.2.4 Entradas de Alarme

Este equipamento possui entradas 
de alarme que podem ser utilizadas para 
interligar periféricos/atuadores para operar 
em conjunto com o Gravador Híbrido.
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Entrada de Alarme: Neste campo são apresentadas as entradas de alarme disponíveis no 
ser Gravador Híbrido.
Ativar: Assinale este campo para ativar as con�gurações;
Tipo: Selecione o tipo de sensor que correspondente ao periférico instalado, isto é, se esta 
entrada de alarme deverá reconhecer um sinal normalmente aberto ou fechado.
As demais con�gurações seguem o mesmo padrão já apresentado 
anteriormente, vide seção 4.2.1.

4.2.5 Saídas de Alarme

O dispositivo de gravação possui quatro saídas de alarme que podem ser utilizadas para 
acionamento de periféricos em caso de ocorrência de alarmes.

Con�guração: Quando selecionado,
o acionamento da saída de alarme poderá
ser realizado por eventos de alarme do 
próprio equipamento, isto é, um alarme de 
detecção de movimento ou oclusão de vídeo
poderá acionar a saída de alarme;
Manual: Quando acionada, a saída de alarme 
estará sempre ativada;
Fechado: Nesta condição a saída de alarme 
estará sempre desativada.
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4.2.6 Anormalidades

Alarmes de anormalidades, tais como ausência de HD, erros de HD, HD cheio, Internet 
desconectada ou con�ito de IP na rede podem ser con�gurados para exibição de mensa-
gens ou alarmes sonoros.

Tipo de Evento: Selecione para qual tipo de 
anormalidade deseja ativar o alarme;
Ativar: Assinale este campo para ativar as 
con�gurações;
Exibir Mensagem: Exibe uma mensagem 
de alerta na tela do gravador;
Bip: Emite um sinal sonoro.

4.3 Ajustes

No menu de ajustes estão disponíveis as con�gurações gerais do equipamento (data/hora 
e idioma), con�gurações do encoder, de rede, dos serviços disponíveis (e-mail, P2P, FTP, 
etc.), de interface grá�ca, para câmeras PTZ, entre outras.
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4.3.1 Geral

Na aba devem ser con�guradas a data e a hora do sistema, assim como o formato de 
exibição destas informações. A seleção do idioma também está disponível nesta seção.

Hora do Sistema: Con�gure a data e a hora 
do seu gravador;
Formato de Data: Selecione o formato de 
data que deseja utilizar. É possível agendar o 
acionamento automático de horário de verão;
Separador: Seleciona o tipo de separador de 
data;
Formato de Hora: Selecione o formato de 
hora que deseja utilizar;
Idioma: De�na o idioma que deseja utilizar 
no seu gravador;
HD Cheio: De�na como o equipamento deve 
agir em caso de falta de espaço no HD para 
gravação de novas imagens;
Padrão de Vídeo: Selecione o padrão de vídeo de acordo com o seu sistema;
Auto Logo�: De�na um período para que o sistema realize um logo� automático, isto é, 
para que sejam solicitados usuário e senha novamente,
depois de um período de inatividade.
Assistente: Desmarque esta seleção para que o Assistente de Con�guração não seja 
exibido toda vez que o Gravador Híbrido for reiniciado.

4.3.2 Encoder

Esta seção agrupa as principais con�gurações relacionadas a gravação e 
reprodução das imagens em outras plataformas.

Câmera: Campo dedicado para a seleção do canal que será con�gurado;
Resolução: Selecione a resolução para gravação das imagens;
Taxa (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 codi�cação que se deseja, sendo CBR (taxa de bits 
constantes) e VBR (Taxa de bits variáveis);
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Qualidade: Selecione a qualidade da 
imagem de vídeo que se deseja;
Bit Rate (Kb/s): Neste campo é exibido o 
valor da taxa de bit rate de transmissão
Vídeo/Áudio: Caixa de seleção utilizada para 
habilitar ou desabilitar a gravação e 
transmissão dos sinais de áudio e vídeo.

OBS.: As con�gurações da coluna da 
esquerda representam as con�gurações do 
streaming principal. 
Para con�gurar o streaming secundário (acesso remoto) utilize os campos 
da coluna da direita.

4.3.3 Rede

Estão disponíveis nesta aba as con�gurações de rede do equipamento.

Se a opção de DHCP estiver ativada, as 
con�gurações de rede serão preenchidas 
automaticamente, reduzindo assim o tempo 
de con�guração do dispositivo.
Caso opte por uma con�guração manual, é 
necessário preencher todas as informações 
solicitadas nesta aba.
Endereço de IP: De�na um endereço de IP 
válido para a rede onde o gravador está 
instalado. Este endereço deve estar 
contemplado dentro da mesma família que 
os demais dispositivos instalados na rede;
Máscara de Sub-rede: Geralmente este 
campo não necessita de con�guração. 
Mantenha-o conforme padrão;
Gateway: Insira o endereço de IP do gateway da sua rede. Geralmente este será o IP do 
roteador principal da sua rede;
DNS Primário: Repita o valor utilizado no endereço de gateway;
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DNS Primário: Repita o valor utilizado no endereço de gateway;
DNS Secundário: É comum a utilização do valor 8.8.8.8 para este campo;

Nesta seção estarão disponíveis os valores escolhidos para as portas de comunicação do 
equipamento. Estas podem ser alteradas em caso de necessidade.

Porta TCP: Também conhecida como porta de controle, é utilizada para viabilizar o acesso 
remoto via softwares de monitoramento;
Porta Móvel: Utilizada em algumas con�gurações para acesso remoto via aplicativos de 
monitoramento;
Porta HTTP: Utilizada para acesso remoto via navegador de internet (computadores);

4.3.4 Serviços

Utilize esta seção para con�gurar os serviços do seu Gravador Híbrido. Nesta seção estão 
disponíveis as con�gurações de e-mail, determinação de valor da porta RTSP, modi�cação 
do endereço de DDNS gratuito da Greatek e visualização do QR para acesso remoto via 
Aplicativo Greatek HD+ PRO.

PPPoE: Utilize este menu para ativar o acesso 
do seu gravador a redes PPPoE. Insira os 
dados de usuário, senha e endereço de IP 
válidos para o seu provedor de internet;
Email: Utilize este menu para ativar 
noti�cações de e-mail em seu gravador;
Servidor SMTP: Selecione o servidor 
corresponde a sua conta de e-mail. Ative a 
caixa de seleção SSL caso seu servidor SMTP 
utilize este serviço;
Usuário: Insira o usuário da sua conta de 
e-mail (ex: seunome@gmail.com);
Senha: Insira a senha da conta de e-mail cadastrada no campo usuário;
Remetente: Determine um remente para a mensagem de e-mail;
Destinatário: Insira o endereço de e-mail no qual deseja receber a noti�cação;
Título: Determina um título de sua preferência para a mensagem de e-mail;
Filtro IP: Insira endereços de IP para controle de acesso às imagens do gravador;
FTP: Utilize esta função para con�gurar servidores FTP para gravação de imagens;
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RTSP: Determine a porta de comunicação para streaming de imagens via RSTP. Nesta tela 
estará disponível o endereço de acesso padrão do equipamento;
P2P: Nesta tela estará disponível o Código QR para con�guração rápida de acesso via 
aplicativo Greatek HD+ PRO. Para um correto funcionamento do sistema, mantenha as 
informações conforme padrão de fábrica;
E-Vídeo: Determine um nome de domínio para acesso remoto ao seu gravador ou 
mantenha-o conforme padrão de fábrica.

4.3.5 Interface

O Gravador Híbrido permite que a customização de interface grá�ca, como por exemplo, 
de�nição de títulos individuais para os canais de vídeo, resolução de exibição, e até 
máscaras de privacidade.

Título do Canal: Clique em Selecionar e 
determine um título para cada canal de 
vídeo o seu gravador;
Con�guração de Vídeo: As con�gurações 
desta seção serão aplicadas em todos os 
canais;
Exibir Hora: Habilite/desabilite para exibição 
de hora na tela de visualização;
Título do Canal: Habilite/desabilite para 
exibição do título do canal na tela de 
visualização;
Estado Gravação: Habilite/desabilite para 
exibição ícone referente ao estado de gravação na tela de visualização;
Estado: Habilite/desabilite para exibição da logomarca na tela de visualização;
De�ick: Reduz interferências (tremulações) das imagens dos canais;
Transparência: Determine o nível de brilho de exibição do seu equipamento;
Resolução: Determine a resolução de exibição das imagens do seu HVR.
Con�guração de Imagem: As con�gurações desta seção podem ser aplicadas em cada 
canal individualmente;
Câmera: Selecione o canal que deseja modi�car as con�gurações de exibição;
Máscara de Privacidade: Caso haja alguma parte da imagem de suas câmeras que você 
deseja censurar, habilite a Máscara de Privacidade, assim con�gure no canal selecionado, 
os quadros de máscara de privacidade e o tamanho deles, de acordo com o que necessitar;
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Exibir Hora: Habilite/desabilite para exibição de hora em cada canal individualmente;
Título do Canal: Habilite/desabilite para exibição do título do canal em cada câmera 
individualmente;

4.3.6 PTZ

Câmeras que possuem controle PTZ podem ser facilmente con�guradas no Gravador 
Híbrido. Depois de con�gurada, funções como movimentação, patrulha, zoom, ajuste de 
foco, entre outras, poderão ser realizadas até mesmo via acesso remoto (celular e/ou 
computador).

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 baud rate 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.
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4.3.7 Sequencial

Esta seção possibilita a con�guração de uma sequência de telas para ser exibida de 
maneira automática, de acordo com a duração de�nida pelo usuário.

Intervalo: Determine por quanto tempo 
será exibida cada tela;
Telas: Determine quais telas e quantidade 
que aparecerá por intervalo.

4.3.8 Canais de Vídeo

Esta seção dedica-se principalmente ao ajuste do Modo Canal do seu gravador. Esta 
de�nição determinará a quantidade de câmeras de cada tecnologia que poderão ser 
instaladas. Durante a con�guração do seu gravador, escolha a que mais se enquadra no 
cenário da sua instalação.
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4.4 Opções

As con�gurações de gerenciamento de HD, usuários, ajustes de vídeo, 
manutenção e restauração de fábrica estão disponíveis nesta seção.

4.4.1 Gerenciar HD

Utilize este menu para conferir se todos os discos rígidos instalados foram reconhecidos 
pelo Gravador Híbrido. Se por algum motivo a formatação for necessária, é através desta 
interface que o procedimento deve ser realizado.

Leitura/ Gravação: Con�gura o HD tanto para
ler as imagens já gravadas como para 
gravação de novas imagens;
Somente Leitura: Con�gura o HD apenas 
para função de leitura de imagens já 
gravadas;
Redundância: Con�gura o HD apenas para 
gravação de imagens redundantes, isto é, 
quanto já houver algum outro HD instalado 
no equipamento;
Formatar Disco: Permite a formatação do HD.
É recomendado que esta rotina seja realizada durante a primeira instalação do HD no 
equipamento;
Recuperar: Realiza função de reset no HD para casos de falha.

4.4.2 Usuários

O gerenciamento de usuários, tais como alteração de senha, criação de usuários e edição 
das permissões de cada usuário é realizado através da interface disponível nesta seção.
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Alterar Usuário: Altera as permissões do 
usuário selecionado, bem como o nome e o 
grupo do mesmo;
Alterar Grupo: Altera as permissões de um 
grupo de usuários, bem como, o nome do 
grupo;
Alterar Senha: Altera a senha do usuário 
selecionado;
Incluir Usuário: Adiciona um novo usuário ao 
sistema. Será necessária a de�nição de uma 
senha, de um grupo e também das 
permissões deste novo usuário;
Incluir Grupo: Adiciona um novo grupo de usuários ao sistema. Será necessária a de�nição 
de um nome e das permissões deste novo grupo;
Apagar Usuário: Exclui o usuário selecionado;
Apagar Grupo: Exclui um grupo de usuários;
Atualizar: Atualiza a lista de grupos e usuários existentes no sistema.

É recomendado que após a instalação do seu Gravador Híbrido, seja realizada a alteração 
da senha padrão do equipamento. Este procedimento evitará o acesso 
indesejado de qualquer usuário ao sistema de segurança.

4.4.3 Online

Exibe a lista de usuários conectados ao sistema. Nesta seção é possível desconectar 
qualquer usuário indesejado.
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4.4.4 Ajustes de Vídeo

Ajustes de posicionamento de vídeo e controle de brilho e contraste, por exemplo, são 
realizados neste menu.

4.4.5 Manutenção

As con�gurações de manutenção podem ser utilizadas para casos onde o usuário deseja, 
por exemplo, programar uma rotina de auto reinicialização do equipamento.

Auto-Reiniciar: Selecione o dia e o horário desejado para a realização do reinício 
automático do seu gravador;
Auto apagar: Caso seja de interesse do usuário, selecione customizado e em seguida 
o número de dias que deseja manter de histórico de gravações.
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4.4.6 Restaurar

Para restaurar os padrões de fábrica de alguns ou todos os parâmetros do
Gravador Híbrido, basta selecionar o item desejado e aplicar as con�gurações.

4.4.7 Atualização

Selecione o dispositivo USB e o arquivo para realização da atualização de software do seu 
gravador.
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4.4.8 Import/Export

Log: Utilize esta função para exportar o log 
de atividades do seu gravador para um 
dispositivo USB;
Selecionar: Utilize esta função para exportar 
as con�gurações do seu gravador, ou 
importar um arquivo de con�guração 
existente em um dispositivo USB.

4.5 Informações

HD: Exibe as informações referentes aos 
HDs instalados no seu gravador 
(ex: capacidade e hora das gravações 
existentes);
BPS: Exibe informações referentes a cada 
canal do seu gravador;
LOG: Exibe o log de todas as atividades 
realizadas em seu gravador;
Versão: Exibe a versão de software, endereço 
MAC e outras características do seu gravador;
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4.6 Sair

Esta seção dá acesso aos comandos de logo�, desligamento e reinício do equipamento.

5. Acesso remoto

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 con�gurado 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 de�nidos 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)
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SUPORTE TÉCNICO
(12) 3932-2501 / 3932-2502

suporte@greatek.com.br

Horário de Atendimento
Segunda a Quinta: 8h às 18h

Sexta: 8h às 17h
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