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Acesso remoto DVR 8 canais iPhone/iPodTouch 
 
obs.:  Para efetuar o download do aplicativo, será necessário ter uma conta na loja de  aplicativos 

AppStore. 
Caso tenha alguma versão anterior do software vMEye instalada, efetue a desinstalação da 
mesma. 
Os passos a seguir foram feitos utilizando um iPhone 4 com iOS 4.2.1, um iPod Touch 2G com 
iOS 4.1 e iPad 2 com iOS 5.1.  

  
1 - Inicie o "App Store". 
 
2 - Procure por vMEye+, entre no item e efetue o download do aplicativo. 
 
8 - Após o download e instalação do mesmo, execute o aplicativo. 
 
 

Iniciando e configurando o vMEye+ 
 

obs.:  Certifique-se que a opção Monitor Mobile esteja ativado no DVR   
(Menu->Sistema-> Serviços->Monitor Mobile,  selecione ativar e configure a porta 
desejada, por padrão 34599). 
Para acesso externo, será necessário abrir a porta e redirecionar par o IP do DVR. 
E esteja com a opção “Extra stream” ativada. (Menu-> Sistema -> Encoder, em canal 
deixe TODOS e na segunda coluna de opções, na última linha marque os quadrados). 
 
1 – Na tela que se abrir clique no ícone de uma engrenagem (Setting). Faça as 
configurações conforme o especificado. 
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Device Name: Título desejado para o DVR. 
Address: Endereço do DVR (Podendo ser um endereço IP ou um domínio). 
Port: A porta Mobile configurada no DVR. (Por padrão 34599). 
User ID: Usuário do DVR. 
Password: Senha do usuário em questão. 
MaxChannel: Quantos canais o DVR possuí. 
 
Após adicionar as configurações,  clique em “SAVE” e será direcionado para a lista 
de DVRs salvos. 
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Clicando no nome do DVR, abrirá uma lista de canais do mesmo. 

 
Clicando no ícone com o círculo azul, voltará à tela para as configurações do 
mesmo. 
 
Clique em algum canal para conectar. Deverá ir para a seguinte tela: 
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No vMeye+ é possível se conectar em até 4 canais ao mesmo tempo, podendo ser 
DVRs distintos ou do mesmo.  
 
Para conectar outro canal basta clicar no símbolo “+” no centro do canal, ao clicar, 
será direcionado para a tela de listas de DVR. 
 

 
 

Selecione um outro canal para conectar: 
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F.A.Q 

1 – Conecta, porém nenhuma imagem é mostrada. 

Verifique se as opções de extra stream estão ativadas para todos os canais. 

 

2 – A seguinte mensagem é apresentada: Connection failed. 

Certifique-se de que o local onde está o DVR está com a conexão com a internet OK 

e que a porta Mobile esteja ativada no DVR e devidamente redirecionada. 

 

3 – A seguinte mensagem é apresentada: Max User error. 

Ao cadastrar um usuário no DVR marque a opção “Reutilizável”, para que o mesmo 

possa permitir múltiplos logins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suporte técnico 

 
Para maiores informações: 

Site: www.citrox.com.br   (chat on-line) 

e-mail: suporte@citrox.com.br 

Tel: (35) 3473 1081 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira: das 8 às 18h  Sexta-feira: das 8 

às 17h. 

 

 

http://www.citrox.com.br/
mailto:suporte@citrox.com.br

