
1. Cuidado e Atenção!
• 
• Se o produto não funcionar corretamente, 

entre em contato com o revendedor ou com a 
assistência técnica mais próxima. 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 é montado na parede ou no teto, o
dispositivo dev����ado c���� za.

• Não deixe a câmera cair nem a sujeite a quedas.
• Evite tocar na lente da câmera.
• Se a limpeza for necessária, use um pano limpo

para limpá-lo suavemente. Se o dispositivo não for
usado por muito tempo, cubra a tampa da lente para
proteger o dispositivo contra sujeira.

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

• Não coloque a câmera em ambientes extremamente
quentes e frios (a temperatura de operação deve ser
entre -20˚C ~ 50˚C), locais empoeirados ou úmidos.

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

• Algumas partes do dispositivo devem ser substituídas
regularmente de acordo com seu tempo médio de
duração. A v������egular é recomendada para
todos os usuários.

• * 1 Recomenda-se instalar a tampa de segurança para
instalações externas.

• * 2 A fonte de alimentação DC12V não é necessária se
um switch PoE for usado para alimentar a câmera.

1. Solte a tampa do elemento principal.
2. Coloque o cabo de rede (sem o conector RJ45)

através dos dois elementos. Em seguida, prenda o
cabo com o conector RJ45.

3. Conecte o cabo ao conector hermético. Em seguida, e
aperte a tampa principal.

 Conectando o cabo de rede

2. Embalagem

3. Visão Geral

• Por favor, leia atentamente as instruções antes de
operar a câmera e guarde-a 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.
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4. Instalação
• 
Por favor, c�����������ede ou teto é forte o 
���� e para suportar 3 vezes o peso da câmera. Por 
favor, instale e use a câmera em um ambiente seco.

1. Solte o parafuso de bloqueio para desmontar a
câmera da base de montagem.

2. Faça os furos dos parafusos e o furo do cabo no teto
de acordo com o modelo de broca.

3. Fixe a base de montagem no teto.
4. Direcione os cabos para o furo do cabo e conecte os

cabos.

1 Base de montagem

2 Invólucro

3 Parafuso de bloqueio

4 Dome

5 Cabo de rede

6 Cabo de energia
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1. C��������������a e o PC estejam
conectados via LAN.

2. Encontre a IP-Tool a partir do CD e instale-a no
computador. Depois disso, execute a ferramenta IP
como mostrado abaixo.

3. ���������eço IP. O endereço IP padrão desta
câmera é 192.168.226.201. Clique nas informações
da câmera listada na tabela acima para mostrar as
informações da rede na mão dir���������
endereço IP e o gateway da câmera e v�������
endereço de rede está no mesmo segmento de rede
local que o do computador. Por favor������
o endereço IP do seu dispositivo de acordo com a
situação prática.

Por exemplo, o endereço IP do seu computador é 
192.168.1.4. Assim, o endereço IP da câmera deve ser 
alterado para 192.168.������������, insira a 
senha do administr�����������������” 
par������� ����ação.

As c����ações de rede padrão são as mostradas 
abaixo:

Endereço IP: 192.168.226.201
HTTP: 80
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0     
Porta de dados: 9008
Gateway: 192.168.226.1
Você pode usar as c����ações padrão acima quando 
��er o login da câmera pela primeira vez.

1. ������� eço IP do computador e o segmento da
rede deve ser o mesmo que as c����ações padrão
da câmera IP. Abra a rede e compartilhe o centro.
Clique em “Conexão Local” para abrir a janela a seguir.
Selecione “Propriedades” e selecione o protocolo da
Internet de acordo com a situação real (por exemplo:
IPv4). Em seguida, clique no botão “Propriedades”
par�������ede do computador.

2. Abra o navegador IE e insira o endereço padrão da
câmera IP e c����.

3. Depois de baixar e executar o controle Active X, insira
o nome de usuário e a senha padrão na janela de login
e, em seguida, aperte enter para visualizar.

4. Clique duas vezes no endereço IP e, em seguida,
o sistema exibirá o navegador IE para conectar a
câmera IP. Depois de baixar e executar o controle
Active X, insira o nome de usuário e senha na janela
de login para acessar.

A senha padrão do administrador é “123456”.

O nome de usuário padrão é admin; a senha 
padrão é 123456.

5. Conexão de rede IE
• 
Aqui tomamos o acesso à câmera IP via LAN, por 
exemplo. Na LAN, existem duas maneiras de acessar:
1. Acesso através da ferramenta IP.
2. Acessar diretamente através do navegador IE.

• Acesse a câmera através da ferramenta IP

• Acessar diretamente pelo IE
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5. Ajuste a câmera para obter o ângulo ideal. Em
������e a câmera na base de montagem
apertando o parafuso de bloqueio.

6. Ajuste o parafuso de zoom e o parafuso de foco com
a chave de fenda até obter a melhor imagem.

7. A instalação está completa como mostrado abaixo.

Obs.: Para a câmera dome IP pule o passo 6.

Teto ou parede

Ajuste de zoom Ajuste de foco

Teto ou parede

Teto ou parede
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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).




