1. DESCRIÇÃO GERAL

2. DIAGRAMA DE CONEXÕES COM CÂMERAS ANPOE

Esta nova linha de DVRs ELSYS chegou com a exclusiva tecnologia ANPOE ELSYS.
Ela unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando
a necessidade de BALUN, FONTE e CONECTOR BNC na câmera. A partir de agora
você vai ganhar agilidade com a segurança e confiabilidade da rede analógica
utilizando a facilidade de instalação da rede IP.

GRAVADOR DIGITAL

GRAVADOR, REPRODUTOR E EDITOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO

Interfaces:
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3. DIAGRAMA DE CONEXÕES COM CÂMERAS IP
DVR ANPOE

REC

d.

Tampa de
vedação

4

5. Conecte os cabos, encaixe o
conector da câmera (2) na
cápsula e feche com a tampa
de vedação

| DVR MHD-ANP 4004
POWER

c.

Borracha
de vedação

4. Passe o cabo de rede RJ45
pelas peças (d, c e b).

DVR ANPOE

Entrada Entrada
de rede USB

Saída
HDMI

Cápsula de
vedação

3. Encaixe o anel (a) no conector
RJ45* da câmera (2).

*Cabo RJ45 não incluso.

Alimentação e dados
das câmeras com
apenas um cabo
de rede

b.

Anel de
vedação

2. O conector da câmera (RJ45)
complementa o fechamento.

Protetor
de cabo

Entrada USB

1

1. Observe a ordem das peças do
protetor.

LED Indicador de
produto ligado

LED Indicador de
Alarme ativo

ANPOE

Câmeras ANPOE

Rede de internet

LED Indicador de
produto gravando

5X1 ANPOE | 4 OU 8 CANAIS

INSTALAÇÃO DO
PROTETOR DE CABO

Para esta modalidade siga o diagrama abaixo.
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| DVR MHD-ANP 4008
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*ATENÇÃO:
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Economia e
praticidade em
seus projetos
de CFTV

4. INSTALAÇÃO
Instalação de HD
Remova a tampa superior do
produto, soltando os quatro
parafusos laterais com uma
chave Philips.

1

MANUAL
DO USUÁRIO

CONTEÚDO DA
EMBALAGEM

As entradas ANPOE são
exclusivamente para a
conexão de câmeras ANPOE
ou câmeras analógicas com
cabo coaxial através do
balun de compatibilidade
ELSYS (vendido eparadamente).
Nunca conecte equipamento
de rede (câmeras IP,
switches, roteadores etc.)
nas mesmas.

1 Gravador Digital 5x1
ANPOE
1 Fonte de alimentação
1 Mouse óptico
1 Manual do usuário

2

Conecte os cabos de
alimentação e dados no HD.

Assistente de inicialização

3

Parafuse o HD no gabinete do
produto.

VGA

Switch

IMPORTANTE

DC12V

Internet

Câmeras IP

4 câmeras para o modelo de 4 canais
8 câmeras para o modelo de 8 canais
Fontes de alimentação

É realizado o teste de
conexão de rede.

Não exibir o assistente novamente

3. INSTALAR APLICATIVO MÓVEL

Teste de rede
Verificando a conexão de rede...
Teste Gateway
............OK
Teste Rede
............OK
Teste DNS
............OK
Teste de rede realizado com sucesso, por favor clique em
”Avançar“ para continuar.
Repetir

Anterior

Próximo

Rede

Cancelar

Utilizando a opção adicionar dispositivo em seu aplicativo, basta escanear o QR
code com o número de série para adicionar seu gravador à sua conta no aplicativo
ELSYS CFTV PRO.

Adicionar dispositivo
Conﬁguração Wi-Fi

Adicionar manualmente

Próximo

Cancelar

Login

Caso haja alguma falha,
clique em “Rede” para
definir as configurações
de rede de seu
equipamento.

Conﬁguração de idioma / tempo
Nome do dispositivo

NIC conecta

Endereço IP

192 . 168 . 15 . 25

Máscara de sub-rede

255 . 255 . 255 . 0

Gateway

192 . 168 . 15 . 1

DNS Primário

Usuário admin
Senha
Esqueceu sua senha?
Digite senha e usuário

192 . 168 . 15 . 1

DNS Alternativo

8 .

Porta de serviço

34567

Porta HTTP

80

8

.

8

. 8

Número de série
Mais alto

OK

DDNS

Cancelar

Procurar

Download HS
Transparência

Qualidade

Criptografia de rede

Sem limite

OK

OK

Ativar DHCP

Modo

Recuperar senha

Cancelar

Cancelar

3. INSTALAR APLICATIVO MÓVEL
Através dos QR code é possível baixar o aplicativo ELSYS CFTV PRO, para acesso
remoto ao seu gravador.
Conﬁguração de idioma / tempo

Fuso horário

(UTC-03:00)Brasília, Georgetown

Hora do sistema

2020 - 01 -09 | 09:58:32

Formato data

AAA MMD

Separador

-

Formato hora

24-Horas

Escolher idioma

Recomendamos a utilização de
HDs otimizados para gravação
ininterrupta.

USB 2.0
USB MOUSE

HDMI

No gravador digital você pode conectar 4 ou 8 câmeras ANPOE através de cabos de
rede, mas caso deseje, você pode habilitar até 4 ou até 8 canais IP (via switch),
permitindo a conexão de até 4 ou até 8 câmeras IP adicionais através do protocolo
ONVIF*.
*Até 4 câmeras IP no modelo MHD-ANP 4004
*Até 8 câmeras IP no modelo MHD-ANP 4008

Bem-vindo ao nosso assistente de configuração, ele ajudará
você a definir as configurações básicas do seu dispositivo.
Clique em próximo para continuar

1. CONFIGURAÇÃO DE HORA E IDIOMA
Defina suas preferências
de data, hora e idioma do
equipamento.

1
2

Roteador

2. TESTE DE REDE

Caso não deseje que o assistente
seja exibido sempre que o
gravador for ligado basta
selecionar a opção “Não exibir
o assistente novamente”.

Será solicitada a
autenticação de usuário
antes de iniciar as
configurações.
O usuário padrão é
“admin” e a senha padrão
é em branco, bastando
clicar em “ok” para
continuar a configuração.

Mouse

Monitor HDMI

3
4

* Recomendamos cabos de rede CAT-5e ou superior para a instalação das câmeras ANPOE

5. ASSISTENTE DE INICIALIZAÇÃO
Ao ligar seu gravador pela
primeira vez será
apresentado um assistente
de inicialização que vai
auxiliar você com as
configurações básicas.

Câmeras ANPOE

5
6

Idioma

Português (BR)

Assim será concluído o assistente de inicialização.
Anterior

Próximo

Cancelar

Para alterar a senha
é necessário digitar
a senha antiga, mas
caso a senha nunca
tenha sido alterada
anteriormente a
mesma será vazia.
Então é necessário
digitar a nova senha
e confirma-la.

6. ALTERAR SENHA
Para evitar acessos não autorizados ao seu
gravador recomendamos a alteração da senha
padrão.

1

A senha de administrador pode ser alterada
acessando: Menu Principal > Avançado > Conta

Menu Principal

Alterar senha

Usuário

5

admin

1

Antiga
Nova
Forte

Confirmar

É recomendável uma senha de pelo menos 6 dígitos com números e letras
OK

Por padrão o gravador vem com os canais ANPOE
habilitados, porém e possível habilitar
adicionalmente os canais IP.
Os canais IP podem ser habilitados acessando:
Menu Principal > Sistema > Gestão de canal > Tipo
de canais

Cancelar

Menu Principal

2

Avançado
É também requerido o cadastro de duas perguntas de segurança que serão
solicitadas caso seja necessário recuperar a senha posteriormente.

Gravação

Sistema

Evento

Perguntas de segurança
Por favor, preencha as seguintes informações para redefinir sua senha mais tarde

Pergutas Seg
Avançado

Informação

6

Quais são os 5 últimos digitos do s

GERENCIAR HD

CONTA

MANUTENÇÃO

RESTAURAR

Perguntas de seg

3

Por favor selecione uma pergunta
Por favor selecione uma pergunta
Quais são os últimos 5 dígitos do seu número do celular?
Configurar resposta Quais são os últimos 5 dígitos do seu número do tel do seu pai?
Quais são os últimos 5 dígitos do seu número do tel da sua mãe?
Quais são os últimos dígitos do seu CPF?

8 Nome do dispositivo
1
ESL-VPW1
2
ESC WY2F
3
ESL-VPW1
4
ESC-WY3F
5
ESL-VPW1
6
ONVIF
7
ONVIF
8
ONVIF
8
1
2
3
4
5
6
7

2

ONLINE

VÍDEO

Avançado

Informação

ATUALIZAÇÃO DISPOSITIVO

Endereço IP
192.168.15.86

Tipo de dispositivo
Canal remoto
End. IP
Porta de serviço
Usuário

Sistema

Evento

Desligar o DVR

Definir confgurações do sistema
Gerenciamento de usuário Gestão de canal

Confirmar resposta

Cancelar

Canais digitais

1

3
Gravação

Resposta

Desligar o DVR

Definir confgurações do sistema
Avançado

Até 4 ou 8 câmeras IP podem ser adicionadas aos canais IP habilitados através do
menu “Canais IP”

7. HABILITAR CÂMERAS IP

Cancelar

4

IMPORT/EXPORT

CONTA

ONLINE

VÍDEO

Conta
MANUTENÇÃO

4

ATUALIZAÇÃO DISPOSITIVO

RESTAURAR

OK

Alterar usuário

Status

Interface

Gerenciamento de usuário
IMPORT/EXPORT

Nome do canal
-

IPC
1

Protocolo ONVIF
Stream
Stream Princ

192.168.15.37
8899
Admin

Senha

Dispositivo
00:12:31:41:20:ed
50:13:95:39:2b:c4
00:12:31:41:20:e5
50:13:95:39:2d:12
00:12:31:46:0b:49
00:12:31:41:0b:36
00:12:31:41:0b:25
00:12:41:22:71:e8

Tipo de dispositivo
IPC
IPC
IPC

2
Todos
Procurar
Incluir
Rede
Ajuste

Canal rem
1
1
1

Excluir IP
Remover
Encoder
Copiar para

Aplicar

Sair

As configurações de gravação podem ser editadas acessando: Menu Principal >
Gravação > Configuração

1

E então selecionar a opção
com 4 ou 8 canais do tipo
“ANPOE” e 4 ou 8 canais
do tipo “Rede”

Tipo de canal

Menu Principal
Tipo de canais

ANPOE

Alterar grupo

5M-N

Alterar senha

4
-

Incluir usuário

Status da conexão
Conectado
Não conﬁgurado
Não conﬁgurado

Porta de serviço
34567
34567
34567
34567
34567
8899
8899
8899

Cancelar

Cancelar

Cancelar

-

Endereço IP
192.168.15.16
192.168.15.28
192.168.15.31
192.168.15.32
192.168.15.33
192.168.15.34
192.168.15.37
192.168.15.38

8. CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO

Resposta

GERENCIAR HD

ACT

1080P

Definir o modo canal

4
4

Rede
1080P

2

5

4

Gravação

Gravação

Evento

Sistema

Informação

Desligar o DVR

33

Incluir grupo

Canal de reprodução: 2
Máximo número de prévia: 8

Apagar usuário

Neste menu podem
ser alterados o
tamanho dos
arquivos de vídeo
gravados, o modo
de gravação e os
períodos de
gravação.

Conﬁguração
Canal

1

Tamanho

60

4

11. ACESSO REMOTO

Redundância
min Pré-Gravada 5
Agenda

Modo

Manual

Semana

Todos

Período 1

00:00

-

24:00

Seg.

Período 2

00:00

-

00:00

Período 3

00:00

-

00:00

Período 4

00:00

- 00:00
Avançado

Detectar

OK

Evento

Nuvem
O gravador pode ser acessado por um computador conectado à internet,
através do navegador Internet Explorer, acessando a página:
cftvpro.elsys.com.br
* É necessário que o gravador também esteja conectado à internet.

Cancelar

9. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS GRAVADOS
Os vídeos gravados podem ser reproduzidos através do menu “Reprodução”
Leit./Grav.

2

Leit./Grav.
Backup Device

Ago

1

App
O gravador pode ser acessado por um smartphone com sistema operacional
Android ou iOS através do aplicativo ELSYS CFTV PRO.

2019
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CH1
CH2

Normal PI

No

Contínua

Alarme

Manual

24h

Intelligent

2h

1h

Para habilitar e configurar as edições de imagem clique com o botão direito
na tela inicial e vá em:

10. MENÚ DAS CÂMERAS ANPOE
Menu da câmera
Câmera

1
Neste menu podem ser realizados ajustes
de vídeo na câmera, como brilho,
contraste etc. Através do menu avançado
é possível acessar configurações
avançadas da câmera, como ajustes de
ganho, de balanço de branco etc.

12. EDIÇÃO DE IMAGEM

30m

O menu das câmeras ANPOE pode ser acessado através do “Menu da câmera”
4

Menu da câmera Avançado
Brilho
Contraste
Saturação
Matiz
Nitidez
Espelhar
Derrubar
Anti-aliasing

50
50
50
50
50
Filtro IRC

SIT

OK

Cancelar

13. EDIÇÃO DE ÁUDIO

LAN
O gravador pode ser acessado por um computador conectado à mesma rede
do gravador, através do navegador Internet Explorer, digitando o IP do
gravador.
Para obter o IP do gravador acesse: Menu principal > Sistema > Rede

Parar
Contínua

CONFIGURAÇÃO

* Através deste mesmo menu é possível também incluir, apagar e alterar usuários bem como definir as permissões
para cada usuário.
Recomendamos NÃO definir senhas do tipo: 123, teste123, admin, admin123, 1a2b3c.., e etc...

Apagar grupo

Avançado

Menu Principal--> Sistema--> Vídeo
Em Vídeo é possível ocultar, mostrar e editar a posição do nome do canal e
horário e data, basta selecionar ou não o campo Mostrar horário e clicar
em Configurar para alterar a posição do nome do canal e horário e data. É
possível mascarar até 4 áreas no vídeo gravado, para isso basta selecionar
campo Mascarar área, selecionar o Canal desejado e quantas áreas serão
mascaradas, clicando em Configurar é possível definir a posição e tamanho
das áreas mascaradas.

Para habilitar a edição de áudio clique com o botão direito na tela inicial e vá em:
Menu Principal--> Gravação--> Configuração
Em configuração habilite o campo Edição de áudio e clique em OK para salvar.
Uma vez habilitado o DVR emitirá um bip no vídeo gravado no íncio de uma
detecção de evento.

CUIDADO E SEGURANÇA
Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do produto e
entender claramente as cláusulas de garantia.

• Expor o produto a temperaturas além das indicadas: (abaixo de 00 C ou acima de

+550 C) pode acarretar o mau funcionamento e até danos ao circuito eletrônico
interno.
• Instale o equipamento em um local bem ventilado e não obstrua os furos de
ventilação do equipamento.
• Não derrube ou exponha a fortes impactos para evitar danos ao circuito
eletrônico interno.
• Não use produtos químicos, detergentes e abrasivos para limpar o item.
• Não risque a superfície com objetos pontiagudos para evitar danificar a
aparência e o funcionamento do produto.
• Ao instalar seu equipamento, lembre-se de modificar a senha de acesso, para
evitar acessos não autorizados.
• Se o equipamento não funcionar corretamente, envie-o para um agente de
manutenção autorizado ELSYS. Nossa equipe ajudará a resolver os problemas
para você.
Declaração:
A fim de melhorar o desempenho dos produtos, os mesmos passam por
constantes atualizações e o conteúdo poderá mudar sem aviso prévio!
Obrigado pela sua compra!

Cancelar

Cancelar

Cancelar

Configurar o tempo de gravação

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:
1.Os produtos ELSYS são garantidos pelo fabricante contra defeito de fabricação pelo período de 1 (um) ano,
nele já computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal).
2. A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto nos casos em que, a critério exclusivo do
fabricante, mostrar-se inviável o conserto.
3. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovada esta mediante
apresentação da nota fiscal.
4. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá contatar o vendedor ou
dirigir-se a uma Loja credenciada ELSYS.
5. A embalagem deve ser preservada para o fim de remessa e retorno do produto da Assistência Técnica.
6. Análises e/ou reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela ELSYS ou por empresas
autorizadas, sob pena de perda da garantia.
ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA:
1. Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações do técnico autorizado e cuidados
indicados neste folheto, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, etc.) e
acidentes (quedas, batidas, etc).
2. Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas neste folheto, ligações em
tensão elétrica errada, em redes com variação de tensão ou instalação inadequada.
3. Danos externos na embalagem do produto.
4. Adulteração, violação ou rasura no lacre e/ou número de série do produto.
5. Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades,
na nota fiscal ou no produto.
Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que o defeito ou dano no produto não está coberto pela
garantia, o consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a
aprovação, ou não, da execução dos serviços. No caso de aprovação deverá manifestar-se no prazo máximo de 7
(sete) dias contados da apresentação do orçamento, findo os quais, no silêncio do interessado será devida taxa de
serviço no importe da tabela vigente na data do ocorrido. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após tornar-se
devida a taxa de serviço o silêncio do interessado ou sua negativa no pagamento da taxa de serviço autorizará o
fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada o direito de reter o produto e de dele se apropriar como
contraprestação e ressarcimento dos custos e despesas e remuneração dos serviços prestados para elaboração
do orçamento (taxa de serviço devida).
PÓS VENDA
O produto que você adquiriu, possui ”Troca Garantida“, acesse www.elsys.com.br/garantia e faça o cadastro
do seu produto para contar com este benefício. É um procedimento rápido e que agilizará o seu atendimento em
caso de possível problema durante o período de garantia.
Caso o seu produto apresente algum defeito de fabricação durante o período de garantia, contate o nosso SAC
para ser orientado como proceder para que o seu produto seja substituído no menor prazo possível.
Para maiores informações: www.elsys.com.br / SAC: (19) 2101.0500.
Importado por:

Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Avenida Torquato Tapajós, 4.780
Bairro Colônia Santo Antônio
CEP 69.093-018 - Manaus - AM - Brasil
CNPJ: 34.484.188/0001-02

1 ANO
DE GARANTIA

OK

REPRODUÇÃO
BACKUPdo sistema
Definir confgurações

Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251
Galpão 1, 2 e 3 - Vila Pagano,
Valinhos-SP - CEP: 13277-220
CNPJ: 34.484.188/0005-36
Projetado no Brasil / Fabricado na China

19-2101.0500
sac@elsys.com.br

/ElsysOficial

elsys.com.br

210602-A

E então clicar em
“Alterar senha”

