Tutorial Visualização
do Acesso Remoto
Para acessar as câmeras abra o navegador "Internet Explorer"(processo
exclusivo para este navegador) e digite o endereço como no exmplo a seguir:
http://seu_endereco:portahttp
Usuário = admin
Senha = em branco
No primeiro acesso, aparecerá um indicador na parte superior de seu navegador
indicando a necessidade da instalação de um plugin (complemento ActiveX),
basta clicar e autorizar a instalação, após o processo concluído digite o usuário
"admin" no campo senha deixe em branco (não digitar) clique em "salvar" e em
"login".
Caso ocorra algum erro durante a instalação do plugin siga o procedimento abaixo:
“Pressione a tecla “alt” no teclado e clique em ferramentas, depois clique em
Opções da Internet”, clique em "Segurança"; desabilite "Habilitar Modo Protegido";
em seguida clique em "Nível Personalizado"; localize na lista a opção "Controles
ActiveX e Plugins" e habilite as opções correspondentes; em seguida clique em
"OK" e feche tudo; reinicie o navegador e tente novamente, digite o endereço;
após o aparecimento das imagens, clique em "Corrigir Conﬁgurações para Mim”
e "Ativar Modo Protegido". Pronto, seu acesso está concluído!
Se o seu Windows for o Windows 8 ou 8.1, é provável que não execute a instalação
do plugin no Internet Explorer, nesse caso, instale o aplicativo DVRClient ou CMS a
partir do CD que acompanha o produto.
Para acessar as câmeras via celular ou tablet instale o aplicativo MEye e siga o
modelo:
Ao iniciar o App, clique na "casinha",
Depois clique na opção "Device List";
Clique no sinal de "+";
Device Name: Escolha um Nome para o DVR
Address: seu_endereco
Mobile Port: 101 ou 34599 caso mantenha os padrões do equipamento
User: admin
Password: em branco
Max Channel: 4, 8, 16 ou 32
Clica em OK e em seguida em "back"
Depois clique no sinal de "+", escolha o canal.

