


SOBRE NÓS
A NEOiD foi criada para resolver um grande problema, onde o
custo e benefício sempre foram extremos contrários. Desde o
ínicio, nosso time compartilha a dor dos nossos clientes, por
isso sempre tentamos trazer tecnologia de qualidade e de
baixo custo. No passado, as ferramentas que existiam para
esses propósito eram de alto custo ou ineficazes e
complicadas.

 A equipe NEOiD sabia que junto aos nossos parceiros e
feedback de nossos clientes, poderíamos criar uma
tecnologia de qualidade e acessível a todos.
Somos uma marca focada em soluções de qualidade, com
intuito de resolver os desafios de nossos clientes. Dito isto,
com o objetivo de aumentar nosso nível de qualidade cada
vez mais, estamos sempre abertos a receber críticas e
sugestões.
Obrigado por escolher a NEOiD! 



Todo o conteúdo deste manual, cujos direitos autorais pertencem à
nossaCorporação não podem ser clonados, copiados ou traduzidos
sem a permissão da empresa. As especificações e informações do
produto que foram referidas neste documento são apenas para
referência. Podemos alterar, excluir ou atualizar qualquer conteúdo
a qualquer momento e sem aviso prévio.

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

Segurança Elétrica
A instalação e operação devem estar de acordo com o padrão de segurança
elétrica.

NOTA

Tenha Cuidado ao Transportar
Evite estresse, vibração ou encharcamento durante o transporte, armazenamento e
instalação.
Polaridade da Fonte de Alimentação 
A fonte de alimentação deste produto é de +12V, a corrente máxima é de 2A. 
Precauções Durante Instalação 
Não segure as lentes da câmera ao carrega-la.
Não toque na lente da câmera com as mãos. Danos mecânicos podem ser causados
ao fazer isso.
Não utilize próximo a líquidos, gases ou sólidos corrosivos para evitar danos.
Certifique-se de que não haja nenhum obstáculo dentro da faixa de rotação.
Nunca ligue antes da instalação ser concluída.
Não Desmonte a Câmera 
Não somos responsáveis por qualquer modificação ou desmontagem não autorizada.

Esta é uma produção classe A. A radiação eletromagnética em frequências
específicas pode afetar a qualidade da imagem da TV no ambiente doméstico.



Ao desembalar, verifique se todos os acessórios fornecidos estão incluídos.
ITENS DO PACOTE

1)Verifique se as conexões estão corretas antes de iniciar.
INICIO RÁPIDO



2)Conecte o adaptador de alimentação ao conector de alimentação
no painel traseiro da câmera. O indicador de energia no painel frontal
da câmera estará aceso.
3)Depois que a câmera for ligada, irá começar a inicializar até a
posição limite e, em seguida irá para a posição vertical, horizontal e
enfim a intermediária. O motor irá parar e a inicialização estará
concluída.
(Nota: Se o preset 0 for salvo, o PTZ será movido para o preset 0) 

SOBRE O PRODUTO

Codificação H.265 
O produto suporta codificação H.265, permitindo a transmissão de fluxo
full HD 1080p por largura de banda ultrabaixa
1080P Full HD
Aplique os sensores HD CMOS de alta qualidade da Panasonic de 1/2,7 pol.,
2,07 milhões de pixels efetivos, de modo a atingir a resolução máxima de
1920 x 1080 e obter uma imagem de qualidade
Taxa de Quadros Ultra-Alta
A taxa de quadros de saída é de até 60fps em 1080P.
Múltiplas Interfaces
Suporta HDMI, Interface 3G-SDI, distância de transmissão efetiva de até
150 metros (abaixo de 1080P30). HDNI,SDI,Rede podem produzir ao
mesmo tempo. Também suporta interface CVBS.
Zoom Ótico 30x + Digital 8x
Lente supertelefoto de alta qualidade, suporta zoom ótico de 30x e zoom
digital de 8x.
Codificação de áudio AAC
Suporta codificação de áudio AAC, com melhor qualidade de som e menor
largura de banda.
Armazenamento Local
Suporta armazenamento local em disco U,gravação local direta sem NVR.

RECURSOS



Pouca Luz
A aplicação do algoritmo de redução de ruído 2D e 3D reduz
bastante o ruído da imagem. Mesmo sob a condição de iluminação
ultrabaixa, ele mantêm a imagem limpa e clara, e o SNR da imagem
é de até 55dB
Controle Remoto
Através das portas seriais RS 232 e RS485, a câmera pode ser
controlada remotamente.
1080P FullHD
Aplique os sensores CMOS HD Panasonic de alta qualidade de 1/2,7
polegadas, 2,07 milhões de pixels efetivos, de modo a atingir a
resolução máxima de 1920 x 1080 e obter uma imagem de
qualidade.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

30x,

8x,



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



INTERFACES E BOTÕES

1-Interface LINE IN 
2-Interface CVBS
3-Chave de Seleção do Sistema
4-Interface RS485 
5-Interface de EntradaRS232 
6-Interface de Saída RS232 
7-Interface Network 
8-Interface HDMI 
9-Interface 3G-SDI 
10-Interface
11-Interface DC 12V 
12-Chave de Força



DIMENSÕES



CONTROLE REMOTO







INTERFACE RS-232

A correspondência entre a câmera e o pino Windows DB-9



A correspondência entre a câmera e o pino Mini DIN:

REDE VISCA

CONTROLE DE COMUNICAÇÃO SERIAL
Controle de comunicação RS232
A câmera é controlada via RS232. Os parâmetros da porta serial RS232
são os seguintes:



Taxa de transmissão: 2400/4800/9600/38400
Posição inicial: 1 bit
Bits de dados: 8 Bits
Bits de parada: 1 bit
Paridade: Nenhuma
Controle de Comunicação RS485
Câmera de controle via RS485, modo Half duplex:
Taxa de transmissão: 2400/4800/9600/38400
Posição inicial: 1 bit
Bits de dados: 8 bits
Bits de parada: 1 bit
Paridade: Nenhuma

Depois de ligada, a câmera vai para o limite superior direito e, em seguida,
volta para a posição intermediaria. A lente de zoom é puxada para a
posição mais distante, o foco automático, e a abertura é ajustada para o
valor padrão. Se a câmera tiver a predefinição 0 salva, ela será definida
para a posição 0 após a inicialização ser concluída. Neste ponto, o usuário
pode usar o comando da porta serial para controlar a câmera.

Lista de Protocolos (omitido)
A porta serial da câmera segue o protocolo padrão VISCA/ Pelco-D/
Pelco-P. Se o desenvolvimento secundário for necessário, a câmera pode
ser controlada de acordo com o protocolo padrão.



Pressione o botão [MENU] para exibir o menu principal na tela normal, usando o botão de
seta para mover o cursor para o item a ser definido. Pressione o botão [HOME] para entrar
no submenu correspondente.

CONFIGURAÇÕES DE GUI
MENU

Mova o cursor do menu principal para [EXPOSURE], e pressione a tecla [HOME] para entrar na página
de exposição, conforme mostrado na figura a seguir.

EXPOSIÇÃO



Mode: Modo de exposição. Opções: Auto, Manual, SAE, AAE, Bright
ExpCompMode: Exponha o modo de compensação. Opções: Ligado, Desligado (Eficaz
apenas no modo automático)
ExpComp: Exponha o valor de compensação. Opções: -7~7 (Efetivo apenas em
EXPCCompMode item para On).
Backlight: Defina a compensação de luz de fundo. Opções: Ligado, Desligado (Efetivo apenas
no modo Auto).
Bright: Controle de intensidade. Opções: 0~17 (Eficaz apenas no modo Bright)
Gain Limit: Limite máximo de ganho: Opções: 0~15 (Eficaz apenas no modo Auto, SAE, AAE,
Bright)
Anti-Flicker: ANti-cintilação. Opçoes: Desligado, 50Hz, 60Hz (Eficaz nos modos Auto, AAE,
Bright)
Meter: Opções: Médio, Centro, Inteligente, Superior.
Iris: Valor de abertura. Opções: F1.8, F2.0, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.6, F6.8, F8.0, F9.6,
F11.0, Close (Efetivo apenas no modo Manual, AAE).
Shutter: Opções: 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000,
1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 (Eficaz no modo Manual, SAE).
Gain: Opções: 0 ~ 7 (Efetivo no modo Manual).
DRC: Força da DRC. Opções: 0 ~ 8.

COR
Mova o cursor do menu principal para [COLOR] e pressione a tecla [HOME] pata entrar na
página de cores, conforme mostrado na figura.



Mova o cursor do menu principal para [IMAGE], e pressione a tecla [HOME] para entrar na
página de imagem, conforme mostrado na figura a seguir.

WB-Mode: Modo de equilíbrio de branco. Opções: Auto, Interior, Exterior, One Puah, Manual,
VAR.
RG Tuning: Ajuste fino do ganho de vermelho. Opçoes: -10 ~+10 (Eficaz no modo Auto, One
Push, VAR).
BG Tuning: Ajuste fino do ganho de azul. Opçoes: -10 ~ +10 (Eficaz no modo Auto, One Push,
VAR).
Saturation: Opções: 60% ~ 200%.
Hue: Opções: 0 ~ 14.
AWB Sens: A sensibilidade do balanço de branco. Opções: Baixo, Médio, Alto
RG: Ganho vermelho. Opções: 0~255 (Eficaz apenas no modo Manual).
BG: Ganho de azul. Opções: 0~255 (Efetivo no modo Manual).
colortemp: Opções: 2500K ~ 8000K (Efetivo no modo VAR).

IMAGE

Luminance: Ajuste de brilho. Opções: 0 ~ 14.
Contrast: Ajustes de contraste. Opções: 0 ~ 14.
Sharpness: Ajuste de nitidez. Opções: Auto, 0 ~ 15.
Flip-H: Imagem invertida horizontalmente. Opções: Ligado, Desligado.
Flip-V: Imagem invertida verticalmente. Opções: Ligado, Desligado.
B&W-Mode: Opções: Ligado, Desligado.
Gamma: Opções: Default, 0.45, 0.5, 0.56, 0.63.
Style: Opções: Padrão, Normal, Clareza, Clareza (LED), Brilho, suave, 5S.



P/T/Z
Mova o cursor do menu principal para [P/T/Z] e pressione a tecla
[HOME] para entrar na página P/T/Z, conforme mostrado na figura a
seguir.

SpeedByZoom: O interruptor de escala de profundidade de campo. Opções:
Ligado, Desligado.
AF-Zone: Interessado na área de foco. Opções: Superior, Central, Inferior.
AF-Sense: Opções de sensibilidade de focagem automática, Opções: Baixo,
Normal, Alto.
L/R Set: Opções: STD, REV.
Display Info: Opções: Ligado, Desligado.
Image Freeze: Opções: Ligado, Desligado.
Digital Zoom: Opções: Ligado,, 2x, 4x, 
8x.
Call Preset Speed: Opções: 1 ~ 24.
Pre Zoom Speed: Opções: 0 ~ 7.



Mova o cursor do menu principal para [NOISE REDUCTION], e pressione a tecla
[HOME] para entrar na página de redução de ruido, conforme mostrado na
figura a seguir.

NR2D Level: Redução de ruido 2D. Opções: Desligado, Automático, 1~5.
NR3D Redução de ruido 2D. Opções: Desligado, 1 ~ 8.

 REDUÇÃO DE RUIDO

Mova o cursor do menu principal para [SETUP], e pressione a tecla [HOME]
para entrar na página de configuração, conforme mostrado na figura a seguir.

CONFIGURAÇÃO

Language: Opções: português, espanhol, inglês, chines, russo.
DVI Mode: Opções: DVI, HDMI.
Lens: Opções: Type1, Type2.
Auto Scan Shoot: Opções: Ligado, Desligado.



Mova o cursor do menu principal para [COMMUNICATION SETUP], e pressione
a tecla [HOME] para entrar na página de configuração de comunicação
conforme mostrado na figura a seguir.

Protocol: Tipo de protocolo de controle. Opções: Auto, VISCA, PELCO-D,
PELCO-P.
V_Address: Opções: 1 ~ 7. 
(Eficaz apenas no protocolo Auto, VISCA).
V_AddrFix: Opções: Ligado, Desligado (Quando definido como ligado, é inútil
em 88 30 01 FF)
P_D_Address: Opções:0 ~254. (Eficaz apenas no protocolo PELCO-D)
P_P_Address: Opções:0 ~ 31. (Eficaz apenas no protocolo PELCO-P).
Net Mode: Defina o controle de rede da porta serial. Opções: Serial, Paral.
Baudrate: Taxa de transmissão da porta serial. Opções: 2400, 4800, 9600,
38400.

CONFIGURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO



Mova o cursor do menu principal para [RESTORE DEFAULT], e pressione a
tecla [HOME] para entrar na página de restauração padrão, conforme
mostrado na figura a seguir.

RESTAURAR PADRÃO

Restore: Confirme a restauração das configurações de fábrica. Opções:
Sim, Não.
Nota: Pressione o botão [HOME] para confirmar, todos os parâmetros de
restauração padrão, incluem endereço remoto de IR e endereço VISCA.

FUNÇÃO DE REDE
AMBIENTE OPERACIONAL
Sistema Operacional: Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10
Protocolo de Rede: TCP/IP
Pc cliente: P4/128M RAM/40G HDD/ suporta placa gráfica dimensionada,
suporta DirectX 8.0 ou versão mais avançada.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Conecte a câmera de videoconferência à internet ou ao computador via
cabo de rede.
Ligue a alimentação DC 12V.
Se a conexão de rede estiver normal, a luz de conexão (verde) acendera
em 5 segundos e o indicador de dados (laranja) piscará, indicando que a
conexão física da câmera foi concluída.

 
1.

2.
3.



Existem duas maneiras principais de conectar uma câmera de
videoconferência.

CONEXÃO COM A INTERNET

Conectar por cabo de rede.

CÂMERA CONTROLADA POR LAN
CONFIGURAR ENDEREÇO DE IP
Se você não sabe o IP da câmera, veja como abaixo:
Método 1: Pressione *, # e 4 no controle remoto, um por um, o endereço IP da
câmera será mostrado na tela.
Método 2: Conecte a camera ao Pc com o cabo de rede e use “upgrade_En.exe”
para pesquisar o endereço de IP.

Conectar por switch/roteador.



Para alterar o endereço de IP, há dois métodos, conforme abaixo: 
Método 1: Faça login na página da web, selecione “Configurações de rede”,
altere o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway. Clique em
“Enviar” e reinicie a câmera.



Método 2: Abra “upgrade_En.exe”, mude o IP e clique em “Definir”. Após a
modificação, a câmera de videoconferência será reiniciada.

Passo 1 Pesquise o endereço IP da câmera.
Passo 2 Selecione o IP da câmera que você deseja alterar.
Passo 3 Selecione a caixa de diálogo de configuração dos minis aplicativos
de atualização.
Passo 4 Altere o endereço IP, a máscara de rede e o geteway e clique em
“Definir”.
Passo 5 Termine.

ALTERE O ENDEREÇO DE IP



Insira http://192.168.100.88 no navegador, uma janela de login aparecerá,
insira o nome de login:             , senha:            , como mostrado abaixo

ACESSAR A CÂMERA

Após o login, conforme abaixo:

Se o usuário usar esta camera pela primeira vez pela internet (somente
para novos usuários), deverá instalar um software reprodutor (VCL). Visite
o site do VCL http://www.videolan.org/vlc/#download e instalar o VCl.
Após a instalação, faça o login novamente, como mostrado acima.

admin admin



Dois DNS dinâmicos: Dyndns.org, 3322.org

CÂMERA CONTROLADA POR WAN
CONFIGURAR IP CONTROLADO POR DNS DINÂMICO

MAPEAMENTO DA PORTA DO ROTEADOR
Pegue o roteador Tenda por exemplo. Entre na página inicial do roteador
(página de interface). Selecione “Advanced” – “Virtual Server”, adicione
um novo número de porta em “Ext Port”. Adicione um novo número de
porte em “Inport” e coloque o endereço IP da câmera para “IP interno”,
em seguida, selecione “Salvar”, conforme mostrado a seguir.



Defina o nome de domínio para a câmera. Configure o parâmetro e o DNS
dinâmico poderá acessar a câmera. Link de acesso:
http://youdomain.3322.org:89.

CÂMERA DE VISTA DE DNS DINÂMICO

Se o padrão da porta da câmera for 80, então é desnecessário inserir o
número da porta. Use o nome do host para acessar a câmera
diretamente.

MONITOR DE STREAM MEDIA PLAYER
VCL
VISITE O PROCEDIMENTO DO VCL MEDIA SERVER
Passo 1: Abra o VCL Media Player.
Passo 2: Clique em “Media> Open Network Stream” ou clique em “Ctrl +
N”; como abaixo



Passo 3: Endereço URL de entrada
rtsp://ip: port number/1 (Primeira stream);
rtsp://ip: port number/2 (Segunda stream).
Passo 4: Terminar.

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CÂMERA

Número da porta RTSP padrão 554.

INTRODUÇÃO A PÁGINA INICIAL
Menu
Todas as páginas incluem duas barras de menu:
Monitoramento em tempo real: exibindo imagem de vídeo.
Configuração de parâmetros: com botões de função.

JANELA DE VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO
A janela de visualização do vídeo deve ser igual à resolução do vídeo,
quanto maior for a resolução, maior será a área de reprodução. Clique
duas vezes na janela de visualização para mostrar a tela inteira. Clique
duas vezes novamente e voltará ao tamanho inicial. 
Barra de status na janela de visualização mostrada abaixo:



Botão de pausa na reprodução de vídeo:
controle a pausa do vídeo em tempo real,
pare a última imagem. Clique em vídeo
recuperável novamente
Botões de controle de áudio: podem ajustar
o volume ou definir modo silencioso.
Botão de mudança de tela inteira.

1.

2.

3.

CONFIGURAÇÃO PTZ



Controle de Pan e Tilt
As setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita e o botão
home permitem que você dirija manualmente a câmera para a posição
desejada.
Zoom
Os botões Zoom In e Zoom Out permitem uma visão ampla ou estreita do
espaço.
Foco
Os botões Focus In e Focus Out permitem um ajuste fino do foco manual
se a câmera tiver problemas de foco automático no objeto.
Velocidades PTZ
A velocidade panorâmica pode ser definida em qualquer taxa ente 1 ~ 24. A
velocidade de inclinação pode ser definida em qualquer taxa entre 1 ~ 20.
As velocidades de zoom e foco podem ser definidas em qualquer taxa
entre 0 ~ 7
Predefinições PTZ
Depois de configurar manualmente uma cena para a qual gostaria de
retornar mais tarde, você pode salvar predefinições para recuperar
rapidamente essas posições. Digite um número entre 0 e 254 na caixa de
predefinição. Clique no botão “Definir” para salvar o local atual com esse
número predefinido. Clique no botão “Ligar” para fazer com que a câmera
retorne a essa posição. Isso permite um controle suave, rápido e
conveniente sem a necessidade de dirigir a câmera manualmente. Você
pode configurar a predefinição que o usuário deseja conforme abaixo.
Digite um número na caixa de Predefinição.

Clique no botão “Definir”, quando o PTZ mudar para outra posição, clique
no botão “Ligar” ou clique em “Não”. Das Informações de predefinições, o
PTZ retornara a posição predefinida.



SELEÇÃO DE IDIOMA

Lista suspensa PTZ/OSD
No menu suspenso, clicar na opção OSD abrira o menu de exibição na tela
da câmera, dando a você o controle de dentro da interface.

Clique em "Português", "Espanhol", “Chines”, “Inglês” ou “Russo” para
alterar o idioma.



720p120
Ligue/Desligue a função 720p120.
Formato de Vídeo
Suporta 50 Hz (PAL) e 60 HZ (NTSC), e três formatos de prioridade de discagem.

CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO



Nível de Codificação
Suporte a linha de base, mainprofile, highprofile e svc-t quatro níveis.
Protocolo de Codificação
Suporta três formatos H.264, H.265 e MJPEG.
Resolução 
O primeiro stream é compatível com 1920x1080, 1280x720, 1024x576,
960x540, 640x480, 640x360. O segundo stream suporta 1280x720,
1024x576, 720x576 (suporta 50Hz), 720x480 (suporta 60Hz), 720x408,
640x360, 480x270, 320x240, 320x180
Taxa de Bits
O usuário pode especificar a taxa de bits. De m modo geral, quanto maior
for a taxa de bits, mais nítida será a imagem. No entanto, a configuração
da taxa de bits precisa ser combinada com a largura de banda da rede.
Quando a largura de banda da rede é estreita e taxa de bits configurada é
maior, o fluxo de vídeos não pode ser transmitido normalmente e o efeito
visual é pior.
Taxa de Quadros
O usuário pode especificar o tamanho da taxa de quadros, geralmente, a
taxa de quadros maior, a imagem mais suave: A taxa de quadros é menor,
porém, maior sensação de batimento.
Intervalo de Quadro 
Defina o intervalo entre 2 quadros, quanto maior o intervalo, a resposta
será menor na janela de visualização.
Controle de Taxa de Bits
Forma de controle de fluxo de código:
Taxa de bots constante: o codificador de vídeo codificara de acordo com a
velocidade predefinida.
Taxa de bits variável: o codificador de vídeo ajustara a velocidade
predefinida para obter a melhor qualidade de imagem.

CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO



Nível de Flutuação
Restrinja a magnitude da flutuação da taxa variável, grau 1 ~ 6.
Ativar "Slice Split"
Habilite ou desabilite a função de "slice split".
Modo Split
Selecione o modo de divisão. Opções: blocos fixos, Bytes fixos.
Tamanho da "fatia"
Defina o tamanho da "fatia".

CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM

Brilho
O brilho da imagem 0~14. O controle deslizante, à direita mostra o número
correspondente. O valor padrão é 6.



Saturação 
Saturação 0~14. O controle deslizante, a direita mostra o número
correspondente. O valor padrão é 4.
Contraste
O contraste 0~14. O controle deslizante a direita mostra o número
correspondente. O valor padrão é 8.
Nitidez
Nitidez 0~15. O controle deslizante à direita mostra o número
correspondente. O valor padrão é 3.
Matriz
Matiz 0~14. O controle deslizante, a direita mostra o número
correspondente. O valor padrão é 7.
Virar e Espelhar
Marque Flip para ver a imagem de cabeça para baixo. Marque o espelho
para ver a imagem o redor do espelho. O valor padrão não é tick.

CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Áudio Switch
Ative ou desative a chave de áudio.
Tipo de Áudio.
Áudio tipo AAC.



Taxa de Amostragem
Taxa de amostragem de 44,1K e 48K selecionáveis.
Taxa de Bits
Taxa de bits 96K, 128K, 256K selecionável.
Tipo de Entrada
Entrada de tipo de linha.
Entrada Vol L
O volume do canal esquerdo.
Entrada Vol R
O volume do canal certo.
Opções ADTS
Opções: Ligado e Desligado

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Modo de Trabalho
O modo de trabalho padrão é RTSP. Opções: RTSP, SDK, Multicast.
Reinicializar
Clique no botão “Reiniciar” para reiniciar o sistema.
Nome de Usuário e Senha
O usuário pode modificar a senha.



CONFIGURAÇÕES DE REDE

Configuração da LAN
O endereço IP padrão é 192.168.100.88, o endereço MAC não pode ser
modificado.



CONFIGURAÇÃO DE REDE

Porta HTTP
Configuração da Porta

1.
O endereço IP identifica o dispositivo de rede, o dispositivo pode
executar vários aplicativos da web. Cada programa de rede usando a
porta de rede para transmitir dados, de modo que a transmissão de
dados seja realizada entre a porta. A configuração da porta serve para
configurar o programa do servidor web usando qualquer porta para
transmitir. Ao mapear a porta, precisa ser consistente com o número da
porta (porta padrão: 80).

2.Porta RTSP
A câmera de videoconferência suporta o protocolo RTSP, Use a
transmissão das ferramentas VLC, porta padrão: 554.

3.Porta PTZ 
Suporte ao protocolo PTZ, a porta padrão é: 5678.
Configuração do Protocolo de Controle
Definir o protocolo de comunicação de controle da câmera incluindo o
endereço Visca, endereço Pelco-D e endereço Pelco-P.
Configuração RTMP 
Configurando o MRL de RTMP. Selecione habilitar ou desabilitar vídeo e
áudio. Você pode selecionar o fluxo do código de controle de “Ligado”,
“Desligado”, “Vídeo”, “Áudio” entre os dois fluxos.
Configuração RTSP
Ativar/Desativar a autenticação RTSP.
Configuração ONVIF 
Ligar/Desligar ONVIF e autenticação ONVIF.
Configuração Multicast 
Ativar/Desativar multicast. Configurando o endereço multicast (o valor
padrão é 224,2.3) e a porta (o valor padrão é 6688, então 6688 é a porta
multicast do primeiro fluxo; 6690 é a porta multicast do segundo fluxo).



INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO
Exibe as informações do dispositivo atual, conforme mostrado abaixo.

Configuração NTP
Liga/Desliga a sincronização de tempo NTP, mostra a hora principal e
mostra a hora secundária. Configuração do endereço do servidor NTP,
intervalo de tempo, posição do fluxo principal e posição do fluxo
secundário.

Baixe o Programa de Atualização.
Se você precisar do programa de atualização da câmera, entre em contato
com o fabricante.



MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

Verifique se a fonte de alimentação da câmera está conectada, se a
voltagem está normal e se a luz indicadora de energia está sempre
acesa.
Desligue a chave Liga/Desliga para verificar se a câmera está em
autoteste.
Verifique o cabo da plataforma de vídeo e da TV se a conexão está
correta. 

Verifique se a posição de instalação da câmera está estável.
Verifique se há maquinas ou objetos vibrantes perto da câmera. 

Manutenção de Câmera 
Se a câmera não for usada por um longo período, desligue a chave
liga/desliga e desconecte o cabo de alimentação CA do adaptador CA da
tomada.
Use um pano ou tecido macio para limpar a tampa da câmera. Use um
pano macio e seco para limpar a lente. Se a câmera estiver muito suja,
limpe-a com detergente neutro diluído. Não use nenhum tipo de
solvente, pois pode danificar a superfície
Operações não indicadas
Não fotografe objetos extremamente brilhantes por um longo período
de tempo, como luz do sol, fontes de luz, etc.
Não operar em condições de iluminação instáveis, caso contrário, a
imagem ficara trêmula.
Não operar perto de radiação eletromagnética poderosa, como
transmissores de TV ou rádio, etc.
Imagem
O monitor não mostra nenhuma imagem

1.

2.

3.

As vezes sem a imagem
Verifique o cabo da plataforma de vídeo e da TV se a conexão está
correta.
As imagens tremem quando a lente da câmera está no máximo;



No PC use a rede para testar se o acesso à rede pode funcionar
corretamente. Em primeiro lugar, a falha de rede causada pelo vírus
do PC pode ser eliminada, até que o PC e a câmera de
videoconferência possam se comunicar.
Desconecte a rede. Conecte a câmera de videoconferência e o PC
separadamente e então redefina o endereço de IP do PC.
Verifique o endereço de IP, máscara de sub-rede e configurações de
geteaway para a câmera de videoconferência.
Verifique se o endereço MAC está em conflito.
Verifique se a porta web está ocupada por outro dispositivo.

Verifique e substitua a nova bateria do controle remoto.
Verifique se o modo de funcionamento da câmera lenta está correto.
Verifique se o endereço do controle remoto corresponde ao da
câmera.

Verifique se o protocolo da câmera e o endereço é o mesmo.
Verifique se a linha de controle está bem conectada.

Não há imagem de vídeo no navegador IR
Visite o site do VCL (http://www.videolan.org/vlc), baixe e instale o VLC
media player, Depois de instalado, visite a câmera para exibir a imagem
normal.
Não é possível acessar a câmera de videoconferência através do
navegador IE.

1.

2.

3.

4.
5.

Esqueceu o endereço IP ou a senha de login
Por favor, lembre-se (O endereço de IP padrão: 192.168.88; nome de
usuário padrão: admin; senha padrão: admin)
O controle remoto não esta controlando

1.
2.
3.

A porta serial não pode ser controlada.
1.

2.

http://www.videolan.org/vlc
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