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Instalação rápida
Para tornar a unidade rapidamente operacional, efectue as 
ligações abaixo descritas, introduzindo depois os respectivos 
dados no menu Instalação rápida. 

Ligações
1. Para versões híbridas, ligue as câmaras aos conectores 

BNC Video in (entrada de vídeo) (com terminação 
automática). 

2. Ligue o monitor A à saída CVBS, Y/C ou VGA (suporta 
1280x1024) assinalada como MON A.

3. Ligue o rato USB a uma porta USB.
4. Ligue o monitor B à saída CVBS, Y/C ou VGA (suporta 

1024x768) assinalada como MON B*.
5. Ligue até 16 sinais de áudio aos conectores RCA Audio in 

(entrada de áudio).
6. Ligue o(s) conector(es) RCA Audio out (saída de áudio) 

ao monitor ou a um amplificador áudio.
7. Ligue até 16 entradas à Alarm I/O (E/S de alarme) 

através da placa de ligação de 25 pinos.
8. Ligue até 4 saídas de alarmes à Alarm I/O (E/S de 

alarme) através da placa de ligação de 25 pinos.
9. Ligue a saída de falha (MAL OUT) através do adaptador 

de terminal de parafuso.
10. Ligue um teclado Intuikey à tomada KBD in e ligue o 

terminador (fornecido com o teclado) à tomada KBD out.
11. Ligue uma unidade de controlo de rotação horizontal/

vertical/zoom Bosch à porta BiPhase (através da placa de 
ligação tipo D de 15 pinos).

12. Ligue uma unidade de controlo de rotação horizontal/
vertical/zoom de outro fabricante à porta RS485 (através 
do adaptador de terminal de parafuso).

13. Ligue o equipamento à rede através da porta Ethernet. 
(Algumas versões possuem uma porta Secondary 
Ethernet que pode ser utilizada como uma ligação à rede 
separada.)

14. Ligue as suas câmaras IP à rede. 

Ligue todos os interruptores ou botões de corrente de todos 
os equipamentos.
15. Ligue o cabo de alimentação à unidade.

Utilização pela primeira vez
O menu Instalação rápida abre quando se inicia a unidade pela 
primeira vez. Preencha as definições básicas nos separadores 

para tornar a unidade operacional. A unidade começa a gravar 
automaticamente quando se fecha o menu Instalação rápida.

Navegar
Utilize o rato USB ou as seguintes teclas do painel frontal:

– Utilize a tecla enter  para seleccionar um 
submenu ou item.

– Utilize as teclas de direcção    

 para se mover através de um menu ou lista.

– Utilize a tecla escape  para regressar ao 
menu anterior ou para desactivar o menu.

Menu Instalação rápida
O menu de Instalação rápida é constituído por quatro 
separadores: Internacional, Rede, Agenda e Gravação. Navegue 
pelos separadores utilizando Anterior e Seguinte. Clique em 
Desfazer para cancelar as alterações efectuadas no separador 
activo. Clique em Fechar para sair do menu Instalação rápida. 
Ao alterar as definições de Instalação rápida, irá substituir as 
definições personalizadas. 

Internacional
Idioma — Seleccionar o idioma do menu a partir da lista.
Fuso horário — Seleccionar o seu fuso horário a partir da 
lista.
Formato da hora — Seleccionar o formato de apresentação 
das horas para 12 ou 24 horas.
Formato da hora — Preencher a hora actual.
Formato da hora — Seleccionar um formato de data com o 
mês (MM), o dia (DD) ou o ano (AAAA) primeiro.
Data — Preencher a data actual.

Agenda
É mostrada a agenda semanal actualmente activa. Cada cor 
representa um perfil disponível:
Clique em Substituir para começar a efectuar alterações.
– Seleccione em que dia deve começar e terminar a 

semana.
– Seleccione quando deve começar e terminar o dia em 

dias da semana.
– Seleccione quando deve começar e terminar o dia no 

fim-de-semana.

Quando as definições são alteradas, o ecrã é automaticamente 
actualizado.

Gravação
Defina a Resolução, Qualidade e Velocidade de fotogramas da 
Gravação normal para cada perfil na tabela. Defina a 
Resolução, Qualidade e Velocidade de fotogramas da gravação 
de Alarme e Movimento. Estas definições são definidas para 
todos os perfis. Se tiver efectuado anteriormente definições 
avançadas, clique em Substituir para substituí-las pelas 
definições de Instalação rápida.

Rede
Preencha as definições que controlam a forma como a unidade 
interage com a rede.

Nome do DVR — Introduzir um nome para identificar o DVR 
na rede.

DHCP — Activar a opção DHCP para que o Endereço IP, a 
Máscara de sub-rede e a Gateway pré-definida sejam 
atribuídos automaticamente pelo servidor DHCP da rede. São 
apresentados os valores reais.
Endereço IP — Preencha o endereço IP quando o DHCP não 
está activado.
Máscara de sub-rede — Preencha a máscara de sub-rede 
quando o DHCP não está activado.
Gateway predefinido — Preencha o gateway predefinido 
quando o DHCP não está activado.
Endereço do DNS automático — Activar para que o 
endereço IP do servidor DNS seja atribuído automaticamente. 
É exibido o endereço atribuído.
Servidor DNS — Quando a opção Endereço do DNS 
automático não está activada, preencha o endereço do 
servidor DNS.
Endereço MAC — O endereço MAC é apenas de leitura.
Ligação — Mostra a velocidade de rede actual da ligação 
Ethernet primária.

Limite de streaming remoto — Introduza um valor entre 0 e 
1000 Mbps para limitar a largura de banda de rede para 
streaming de áudio e vídeo disponível para todas as Estações 
de trabalho BVC combinadas.
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Instruções de funcionamento

Controlos do painel frontal
As teclas do painel frontal controlam todas as funções. Os símbolos 
presentes nas teclas indicam as funções. As teclas inactivas emitem 
um aviso sonoro (bip) audível quando premidas.

Teclas de direcção:

 Para cima  Para baixo  Esquerda  Direita
– movimentam-se através dos itens de menu ou valores 

quando se encontra no modo de menus
– no modo PTZ, as teclas de direcção podem ser 

utilizadas para controlar as funções de rotação 
horizontal, vertical ou de zoom da câmara seleccionada

– movem a área visível da imagem seleccionada no modo 
de zoom digital

Tecla Enter
– selecciona um item de submenu ou de menu ou 

confirma selecções efectuadas nos menus
– a zona de ecrã seleccionada é exibida em ecrã 

inteiro quando visualizar vídeos em modo ecrã 
múltiplo

 Tecla ESC
– pressione esta tecla para voltar para o nível 

anterior ou para sair do sistema de menus sem 
guardar

 Tecla Ecrã inteiro
– pressione-a para ir para o modo de ecrã inteiro

 Tecla Quad
– pressione esta tecla para ir para o modo quad
– no modo quad, pressione-a para alternar entre os 

ecrãs quad activos

 Tecla Ecrã múltiplo
– pressione esta tecla para ir para o modo ecrã 

múltiplo
– no modo ecrã múltiplo pressione-a para alternar 

entre os ecrãs 3x3 e 4x4

 Tecla Zoom digital
– aumenta o zoom na visualização de câmara em 

ecrã inteiro activa

 Tecla Sequência
– ver as câmaras em sequência, em visualização de 

ecrã inteiro ou quad.

 Tecla OSD
– pressione esta tecla para ver a data/hora e as 

informações da câmara, apenas a data/hora, ou 
nada

 Tecla Pesquisar
– pressione esta tecla para abrir o menu de 

pesquisa data/hora para procurar imagens 
gravadas

 Tecla PTZ
– activa o modo de rotação horizontal/vertical ou o 

modo de rotação horizontal/zoom

 Tecla Congelar
– no modo directo, pressione esta tecla para 

congelar a imagem seleccionada

Tecla Menu
– abre o sistema de menus

 Tecla Ajuda
– pressione esta tecla para ver a ajuda

 Tecla Silenciar
– pressione esta tecla para silenciar a monitorização 

de áudio

 Tecla Abrir/Fechar
– pressione para abrir ou fechar a gaveta do DVD

 Tecla Exportar
– pressione esta tecla para abrir o menu exportar; a 

tecla contém uma luz indicadora

 Tecla Monitor
– alterna o controlo entre o monitor A ou B

 Tecla Reconhecer
– pressione esta tecla para reconhecer um evento 

de alarme; a tecla contém uma luz indicadora

 Teclas de câmaras (1-16)
– pressione estas teclas para ver uma visualização 

em ecrã inteiro da entrada de vídeo analógico
– pressione novamente para ver uma visualização 

em ecrã inteiro de uma câmara IP (se ligada)

Tecla Pausa
– em modo de reprodução, pressione esta tecla 

para parar uma imagem que está a ser 
reproduzida

Tecla Recuo
– em modo directo, pressione esta tecla para iniciar 

a reprodução em recuo das gravações das 
câmaras apresentadas

– em modo de reprodução, pressione esta tecla 
para iniciar ou acelerar a reprodução em recuo

– em modo de pausa, pressione esta tecla para 
retroceder um fotograma

Tecla Reproduzir
– em modo directo, pressione esta tecla para 

retomar a reprodução a partir da última posição 
de reprodução seleccionada

– nos modos de pausa ou avanço rápido/recuo, 
pressione esta tecla para retomar a reprodução

 Tecla Avanço rápido
– em modo directo, pressione esta tecla para 

reproduzir as últimas imagens, começando um 
minuto atrás

– em modo de reprodução, pressione esta tecla 
para aumentar a velocidade de reprodução.

– em modo de pausa, prima esta tecla para avançar 
um fotograma

Tecla Parar
– em modo de reprodução, pressione esta tecla 

para voltar ao modo directo

Nota:
A numeração das câmaras IP começa em 9 num modelo híbrido 
de 8 canais e em 17 num modelo híbrido de 16 canais. Assim, 
numa unidade híbrida de 16 canais com câmaras IP, a tecla de 
câmara 1 selecciona a câmara analógica 1 e, quando premida 
novamente, a câmara IP 17.


