
• Por favor, leia atentamente às instruções antes
de utilizar o produto e guarde-o para referência
futura.

• Todos os exemplos e imagens usados aqui são
apenas para referência.

• O conteúdo deste manual está sujeito a
alterações sem aviso prévio.

pos�����������������, baixo ruído 
e distorção e suporta transmissão de vídeo 
HD com o cabo coaxial comum, garantindo a 
exigência do monitoramento HD no sistema de 
vigilância tradicional.

 Alta Resolução 
Sensor de alto desempenho, proporcionando 
����������������

 Alto desempenho de transmissão
Transmissão em tempo real com alta velocidade 
e longa distância.

 Compensação de alta luminosidade
Máscara e compensação da alta área de 
luminosidade.

 DNR
Reduza o ruído do brilho e do sinal de cor.

 OSD
É fácil para o usuário ir ao menu de c����ação 
e c����ar.
As c����ações da câmera pode ser facilmente 
encontradas através do menu principal.

 Balanço de Branco
Ajuste a temperatura da cor de acordo com o 
ambiente automaticamente.

 Comutador de ICR
��������ará a luz infravermelha durante o dia 
e mudará para normal à noite para garantir uma 
alta sensibilidade e uma imagem nítida.

 AGC
Ajust�������������, permitindo que 
a câmera produza o sinal de vídeo padrão em 
diferentes condições de iluminação.

 Faixa Dinâmica Ampla
Quando há áreas muito claras e muito escuras no 
campo de visão, essa função equilibra o nível de 
brilho e fornece imagens nítidas.

 Mascaramento de Privacidade
Esta função permite bloquear ou mascarar 
determinada área de uma cena par�����
privacidade.

 Compensação de luz de fundo (BLC)
Quando a parte de trás do objeto capturado é 
muito brilhante, v�����������C para o 
objeto capturado para torná-lo mais claro.

 Detecção de movimento
O alarme será acionado quando houver objetos 
em movimento capturados pela câmera.

* Os cabos são apenas para referência. A saída
de vídeo padrão será diferente para câmeras
diferentes.
* Para a câmera com cabo de chave de vídeo,
existem dois tipos de interruptores de vídeo:
interruptor de botão e interruptor de discagem.
Botão de interrupção: As saídas de vídeo serão
recicladas mantendo pressionado o botão no
cabo da chave de vídeo por 5 segundos.
Mudar interrupção: Por favor����������
vídeo de acordo com as instruções descritas na
tag do cabo da chave de vídeo.
Nota: Antes de alternar as saídas de vídeo,
remova a tampa do cabo de interruptor de vídeo
primeiro.
* Alguns modelos não possuem o cabo de
interruptor de vídeo, por favor, vá para o menu
para alterar as saídas de vídeo.
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 Cuidado e Atenção!

• Se o produto não funcionar corretamente,
entre em contato com o revendedor ou
com a central de atendimento. Nunca tente
desmontar a câmera por conta própria.
(Não nos responsabilizamos por quaisquer
problemas causados   por reparos ou
manutenção não autorizados).

• Mantenha-se afastado de líquidos enquanto
estiver em uso.

• Quando o produto for montado na parede
ou no teto, c���������������o foi
��ado corretamente.

• C������������ensão da fonte de
alimentação esteja correta antes de usar a
câmera.

• Não deixe a câmera cair e não a submeta a
choques físicos.

• Se for necessária realizar uma limpeza na
câmera, utilize um pano limpo e macio.

• Não aponte a câmera para o sol ou para locais
com iluminação extra.

• O dispositivo pode ser queimado por um
feixe de laser, portanto, quando qualquer
equipamento a laser estiver em uso, c�����
se de que a superfície do dispositivo não será
exposta ao feixe do laser.

• Não coloque a câmera em ambientes
extremamente quentes ou frios (a temperatura
de operação deve ser de -20˚C à 50˚C), locais
empoeirados ou úmidos e não a exponha a
radiação eletromagnética alta.

• Para evitar o acúmulo de calor, é necessária
uma boa ventilação.

 Introdução

Esta série de câmeras é a mais recente 
tecnologia e design de circuito avançado, que

 Cabos

Saída de Vídeo

Plugue de 
borracha

����o

Rotação

Parafusos 
��os

Plugue de 
borracha

Parede

Cabo de Alimentação

Saída de Vídeo

Cabo do interruptor de vídeo

Cabo de Alimentação

 Instalação

Antes de começar, v���������ede ou o 
teto é fort�������e para suportar o peso da 
câmera. Por favor, instale e utilize a câmera em 
ambiente seco.
Instale de volta a tampa da lente ou a cúpula 
inferior em menos de quatro horas depois de 
removê-la.
Os tipos de montagem de câmeras são apenas 
para referência.

1. Montagem para Câmera Bullet
Tipo A

1. Prenda o gabarito de broca no local onde
�����ar a câmera e depois faça os furos de
acordo com o gabarito de perfuração.

2. Direcione e conecte os cabos.
3. Prenda a base de montagem com a câmera na

parede com os parafusos, conforme mostrado
abaixo.

 Tipo B
Para esta série do produto, o suporte de 
montagem deve ser fornecido por você mesmo.
1. Prenda a base de montagem na parede com

os parafusos, conforme mostrado abaixo.

2. Fixe a câmera no suporte de montagem com
os parafusos.

3. Solte os parafusos do suporte para ajustar o
ângulo de visão da câmera.

4. Conecte os cabos correspondentes para
concluir a instalação.

2. Solte os parafusos para remover a cúpula
inferior da câmera.

2. Montagem para Câmera Dome
* Por favor, não retire a película de proteção até
terminar a instalação.

 Tipo A
1. Perfure os orifícios dos parafusos e dos cabos

na parede de acordo com o modelo de broca.4. Ajuste do suporte. Antes do ajuste, visualize a
imagem da câmera em um monitor e solte o
����o ou parafusos para ajustar o ângulo de
visão da câmera.

5. Ajuste de foco e zoom (Se o modelo que você
adquirir for lent���a ou lente motorizada,
pule esta etapa). Remova a tampa da lente
e ajuste o foco e os parafusos de zoom para
obter uma imagem nítida. P�������e
esses dois parafusos e a tampa da lente.

Tampa da 
lente

Foco
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Dome inferior

Plugue de borracha

Dome inferior

Esponja

Plugue de borracha
(se disponível)

Rotação Foco

Base de montagem

Par������ação

Par������ação

Rotação

3. Direcione e conecte os cabos.
4. Prenda a base de montagem com a câmera na

parede com os parafusos, conforme mostrado
abaixo.

2. Prenda o gabarito de broca no local onde
�����ar a câmera e, em seguida, faça
4 furos de parafuso e 1 orifício de cabo (se
quiser rotear os cabos através da base de
montagem) de acordo com o gabarito de
perfuração.

3. Direcione e conect��������������e
a base de montagem no teto ou na parede
com parafusos.

4. Fixe a câmera na base de montagem com o
par������ação.

7. Instale o dome inferior de volta na câmera
com os parafusos e remova a película
de proteção suavemente para concluir a
instalação.

5. Ajuste de três eixos. Antes do ajuste, visualize
a imagem da câmera em um monitor e ajuste
a câmera de acordo c�����a abaixo para
obter um ângulo ideal.

6. Ajuste o parafuso de foco e zoom para obter
uma imagem nítida (se sua câmera for lente
��a ou lente motorizada, pule esta etapa).

5. Ajuste de três eixos. Antes do ajuste, visualize
a imagem da câmera em um monitor e ajuste
a câmera de acordo c�����a abaixo para
obter um ângulo ideal.

6. Instale o dome inferior de volta na câmera
e prenda-o com os parafusos. Finalmente,
remova a película de proteção para concluir a
instalação.

 Tipo B
1. Solte os parafusos para abrir a cúpula inferior

e solte o parafuso de trava para remover a
base de montagem.

 Tipo C
1. Prenda o gabarito de perfuração no local onde

�����ar a câmera e depois faça os furos de
acordo com o gabarito de perfuração.

2. Direcione e conecte os cabos.
3. Prenda a câmera na parede com os parafusos

fornecidos conforme mostrado abaixo. Clique no ícone  na barra de ferramentas na 
parte inferior da janela de visualização ao vivo 
(ou clique com o botão direito do mouse para 
selecionar “PTZ Control”).

Selecione a guia “OSD” e clique em  / 
para acessar o menu principal.

 Menu de Operação
Você pode selecionar o menu clicando na tecla 

(U) ou (D) na área de direção. Clique na
tecla  (L) ou  (R) para selecionar o menu à
esquerda. O menu com o ícone de seta, o que 
significa que tem submenu. Clique em “ícone” / 
“ícone” para ir ao submenu ou confirmar as 
configurações.

Se houver chaves de direção e inserir a chave 
nos cabos da câmera, você também pode usar 
essas teclas de direção para selecionar o menu 
e a tecla Enter para acessar o submenu ou 
confirmar as configurações.

Nota: Esta série de câmera deve ser conectada 
ao DVR que suporta a chamada do menu 
principal da câmera. Diferentes DVRs fabricados 
por diferentes fabricantes de DVR podem ter 
diferentes modos de operação de menu. Por 
favor, consulte o Manual do Usuário do DVR.

4. Ajuste a câmera para obter um ângulo ideal
soltando os par�������ação. Antes do
ajuste, visualize a imagem da câmera em
um monitor. Aperte os par�������ação
depois de concluir o ajuste do ângulo de visão
da câmera.

* Se a sua câmera não tiver os parafusos de
��ação nos dois lados, gire diretamente o domo
para ajustar o ângulo de visão.

5. Ajuste o parafuso de foco e zoom para obter
uma imagem nítida (se sua câmera for lente
��a ou lente motorizada, pule esta etapa).

 Menu Principal

* Alguns modelos podem não suportar o menu
principal, por favor, tome o produt�����omo
padrão.

 Acessar o Menu Principal
a. Pressione a tecla Enter  do painel traseiro

ou cabo da câmera para ir ao menu principal.
b. Selecione a janela de visualização e clique com

o botão direito do mouse para mostrar a lista
de menu a seguir no DVR.
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Para obter serviços ou informações, ligue para 
4003-6410 nas capitais e regiões metropolitanas 
(ligação local) ou 0xx11 4003-6410 para as 
demais localidades (ligação interurbana).




