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Sobre o manual 

• O manual é apenas para referência. Se houver inconsistência entre o manual e 

o real produto, o produto real prevalecerá. 

• Não nos responsabilizamos por qualquer perda causada por operações que não 

estejam de acordo com o manual. 

• O manual deve ser atualizado de acordo com as leis e regulamentos mais 

recentes das regiões relacionadas. 

• Para obter informações detalhadas, consulte o manual em papel, CD-ROM, 

código QR ou nosso site oficial. Se há inconsistência entre o manual em papel e 

a versão eletrônica, a versão eletrônica prevalecerá. 

• Todos os designs e softwares estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por 

escrito. Atualizações podem causar algumas diferenças entre o produto real e o 

manual. Por favor entre em contato com o atendimento ao cliente para obter o 

programa mais recente e a documentação complementar. 

• Ainda pode haver desvio em dados técnicos, funções e descrição de 

operações, ou erros na impressão. Se houver alguma dúvida ou disputa, consulte 

nossa explicação final. 

• Atualize o software do leitor de PDF ou tente outro software de leitura 

convencional se o manual (em PDF) não pode ser aberto. 

• Todas as marcas comerciais, marcas registradas e nomes de empresas no 

manual são propriedades de seus respectivos proprietários. 

• Visite nosso site, entre em contato com o fornecedor ou atendimento ao cliente 

se houver algum problema ao usar o dispositivo. 

• Se houver alguma incerteza ou controvérsia, consulte nossa explicação final. 

Informações importantes sobre segurança 

Segurança elétrica 

• Toda a instalação e operação devem estar em conformidade com os códigos 

locais de segurança elétrica. 

• A fonte de alimentação deve estar em conformidade com o padrão de 

Segurança Extra Baixa Tensão (SELV) e fornecer potência com tensão nominal 

que está em conformidade com o requisito de Fonte de Energia Limitada de 



 

acordo com IEC60950-1. Observe que o requisito da fonte de alimentação está 

sujeito à etiqueta do dispositivo.  

• Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja correta antes de operar o 

dispositivo. 

• Um dispositivo de desconexão de fácil acesso deve ser incorporado na fiação 

da instalação do produto. 

• Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou pressionado, especialmente o 

plugue, tomada e a junção extrudada do dispositivo. 

Ambiente 

• Não aponte o dispositivo para luz forte para focar, como luz de lâmpada e luz 

do sol; caso contrário isto pode causar excesso de brilho ou marcas de luz, que 

podem causar o mau funcionamento do dispositivo e afetar a longevidade do 

Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS).  

• Não coloque o dispositivo em um ambiente úmido ou empoeirado, 

temperaturas extremamente quentes ou frias, ou os locais com forte radiação 

eletromagnética ou iluminação instável.  

• Mantenha o aparelho longe de qualquer líquido para evitar danos aos 

componentes internos.  

• Mantenha o dispositivo de uso interno (sem proteção adequada) longe da 

chuva ou umidade para evitar fogo ou raios. 

• Mantenha ventilação adequada para evitar acúmulo de calor. 

• Transporte, use e armazene o dispositivo dentro da faixa de umidade e 

temperatura permitidas. 

• Estresse intenso, vibração violenta ou respingos de água não são permitidos 

durante o transporte, armazenamento e instalação. 

• Embale o dispositivo com embalagem padrão de fábrica ou material 

equivalente ao transportar o dispositivo. 

• Instale o dispositivo em local onde apenas o pessoal profissional com 

conhecimento relevante e guardas de segurança podem acessar. A lesão 

acidental pode acontecer com não profissionais que entram na área de 

instalação quando o dispositivo está funcionando normalmente. 

Operação e manutenção diária 

• Não toque no componente de dissipação de calor do dispositivo para evitar 

queimaduras. 

• Siga cuidadosamente as instruções do manual ao realizar qualquer operação 

de desmontagem sobre o dispositivo; caso contrário, pode causar vazamento 



 

de água ou baixa qualidade de imagem devido a desmontagem não 

profissional. Certifique-se de que o anel de vedação esteja plano e instalado 

corretamente na ranhura antes de instalar a tampa. Entre em contato com o 

serviço pós-venda para substituição se houver névoa condensada na lente após 

desembalar ou quando o desembaçador for ativado (nem todos os modelos 

estão incluídos com o desembaçador). 

• Recomenda-se a utilização do dispositivo em conjunto com para-raios para 

melhorar efeito de proteção. 

• Recomenda-se conectar o orifício de aterramento ao solo para aumentar a 

confiabilidade do dispositivo. 

• Não toque diretamente no sensor de imagem (CMOS). Poeira e sujeira podem 

ser removidas com soprador de ar, ou você pode limpar a lente suavemente 

com um pano macio umedecido com álcool.  

• O corpo do dispositivo pode ser limpo com um pano macio e seco, que também 

pode ser usado para remover manchas quando umedecidas com detergente 

neutro. Para evitar possíveis danos no revestimento do corpo do dispositivo que 

pode causar diminuição do desempenho, não use solventes voláteis como 

álcool, benzeno, diluente e assim por diante para limpar o corpo do dispositivo, 

nem detergentes fortes e abrasivos podem ser usados. 

• A tampa dome é um componente óptico, não toque ou limpe a tampa com as 

mãos diretamente durante a instalação ou operação. Para remover poeira, 

graxa ou impressões digitais, limpe suavemente com algodão isento de óleo ou 

um pano macio umedecido. Você também pode utilizar um soprador de ar para 

remover o pó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AVISO! 

• Fortaleça a proteção da rede, dados do dispositivo e informações pessoais 

adotando medidas que incluem, mas não se limitam, ao uso de senha forte, 

modificação de senha periódica, atualização de firmware para a versão mais 

recente e isolando a rede de computadores;  

• Use componentes ou acessórios padrão fornecidos pelo fabricante e certifique-

se de que o dispositivo seja instalado e mantido por profissionais; 

• A superfície do sensor de imagem não deve ser exposta à radiação do feixe de 

laser em ambiente onde um dispositivo de feixe de laser é usado;  

• Não forneça duas ou mais fontes de alimentação para o dispositivo, a menos 

que especificado de outra forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avisos Gerais 
 

   A senha padrão é usada para o primeiro login. Para assegurar a segurança da 

conta, por favor, altere a senha após seu primeiro login. Nós recomendamos que defina 

uma senha forte de no mínimo oito caracteres. 

 

• Os melhores esforços foram feitos para verificar a integridade e exatidão do 

conteúdo deste manual. Mas não nos responsabilizamos por qualquer erro 

técnico, os conteúdos deste manual estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. 

As atualizações serão adicionadas na nova versão deste documento; 

• O uso deste manual e produto será de inteira responsabilidade do usuário. Em 

nenhum caso seremos responsáveis por quaisquer danos, incluindo perda de 

lucros comerciais, interrupção de negócios, perda de dados ou documentação, 

mau funcionamento do produto ou vazamento de informações causado por 

cyber ataque, hacking ou vírus em conexão com nosso produto; 

• A vigilância de vídeo e áudio pode ser regulamentada por leis que variam de 

acordo com a região. Verifique a legislação da sua região, antes de usar este 

produto para fins de vigilância. Não devemos ser responsabilizados por 

quaisquer consequências resultantes de operações ilegais do dispositivo; 

• As ilustrações deste manual são apenas para referência e podem variar 

dependendo da versão e modelo do produto. Alguns exemplos e funções 

podem ser diferente dos exibidos no seu monitor.  

• Este manual é um guia para vários modelos do produto, não sendo específico 

para nenhum produto; 

• Devido ao ambiente físico em que o produto se encontra, pode haver 

discrepâncias entre os valores reais e os valores de referência fornecidos no 

manual. O direito final de interpretação reside em nossa empresa. 

Proteção ambiental 
 

Este produto foi projetado para cumprir com os requisitos de proteção ambiental. Para 

o armazenamento adequado, utilize a embalagem original deste produto. 

Informações de segurança e conformidade 

Símbolos de segurança 
Os símbolos nas tabelas abaixo podem ser encontrados neste manual. Se atente as 

situações indicadas e tome as precauções necessárias durante a instalação e 

manutenção do produto. 

Símbolo Descrição 

 
Símbolo genérico de alarme para indicar 

uma situação de perigo. 

 

Símbolo de proteção ESD para indicar 

equipamentos sensíveis a eletrostática.  

 

Símbolo de choque elétrico para indicar 

o perigo de alta voltagem.  

 



 

Símbolo Descrição 

AVISO! 
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode 

resultar em lesões corporais ou morte. 

CUIDADO! 
Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em 

danos, perda de dados ou mau funcionamento do produto. 

NOTA! 
Indica informações úteis ou complementares sobre o uso do 

produto. 

 

Informações de segurança 
 

A instalação e remoção do produto deve ser feita por um profissional qualificado. 

Instalação 
 

• O dispositivo é um produto de classe A e pode causar interferência; 

• Se o produto não estiver funcionando corretamente, por gentileza, contate seu 

distribuidor. Nunca tente desmontar a câmera sozinho. Não nos 

responsabilizaremos por problemas causados por reparos ou manutenções não 

autorizados; 

• Garanta que a tensão de alimentação esteja correta antes de usar a câmera; 

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

• Não toque o módulo do sensor com os dedos. Se for necessário limpar, utilize um 

pano limpo com um pouco de álcool etílico. Se a câmera não for usada por um 

longo período de tempo, coloque capa nas lentes para proteger o sensor da 

sujeira; 

• Não aponte a câmera para o sol ou para lâmpada incandescente, pois a luz 

forte pode causar danos permanentes a câmera; 

• O sensor pode ser queimado por um feixe de laser, portanto, se utilizar um 

equipamento a laser garanta que o sensor não seja exposto a ele; 

• Durante o envio, a câmera deve estar embalada em sua embalagem original; 

• Utilize um adaptador de energia ou um dispositivo PoE que atenda os requisitos. 

Caso ao contrário, a câmera pode ser prejudicada; 

• Mantenha a distância de 1,5m do fio de energia entre o adaptador de energia. 

Caso ao contrário, a tensão de alimentação da câmera pode ficar abaixo da 

tensão necessária. Se o fio de energia não é comprido o suficiente, estenda a 

parte entre o adaptador de energia e a fonte; 

• Não mova a câmera pelo cabo de energia; 

• Não corte o cabo de energia. Expor o cabo pode causar curto-circuito e danos 

a câmera; 

• Utilize fitas à prova d’água na extremidade do cabo; 

• Utilize o conector do cabo entregue com a câmera. Garanta que o conector 

esteja em boas condições e seguro no lugar; 

• Use um pano limpo com álcool para limpar a superfície da câmera e para limpar 

a lente, utilize uma pequena quantidade de detergente neutro. Não use 

produtos químicos; 

• Se a câmera for montada no teto ou parede, verifique se os locais suportam o 

peso da câmera. 

 



 

Manutenção 
 

•  Nunca olhe para o laser de transmissão e para as portas de fibra enquanto o 

produto estiver ligado; 

• O uso de controles ou ajustes para o desempenho ou procedimentos diferentes 

dos especificados no manual podem resultar em emissão perigosa do laser. 

 

Conformidade regulatória 

FCC Parte 15 
 

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo 

digital de acordo com a parte 15 das regras da FCC. 

Estes limites são designados para promover proteção contra interferência prejudicial 

quando o equipamento é operado em ambiente comercial. Este equipamento gera, 

usa e pode emitir energia de radiofrequência e se não for instalado e utilizado de 

acordo com as instruções do manual, pode causar interferência nas comunicações de 

rádio. O funcionamento deste produto em ambiente residencial também pode causar 

interferência, em qualquer caso, o usuário deverá corrigir as interferências por conta 

própria.  

A conformidade deste produto de acordo com a parte 15 das regras da FCC a 

operação deve ocorrer seguindo as duas condições abaixo: 

1. Este dispositivo não pode causar danos de interferência; 

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, mesmo que possa 

causar uma operação indesejada no produto. 

 

Diretivas LVD/EMC 
 

Este produto está em conformidade com a diretiva Europeia de baixa tensão 

2006/95/EC e diretiva EMC 2004/108/EC. 

 

Diretiva WEEE – 2002/96/EC 
 

O produto ao qual este manual se refere está coberto pelo código da diretiva de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e deve ser eliminado de forma 

responsável.  
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1. Lista da embalagem 
 

Contate seu fornecedor se a embalagem estiver danificada ou incompleta. Os anexos 

podem variar dependendo do modelo do produto, por favor, veja o modelo atual para 

mais detalhes. 

Nº. Item Quantidade 

1 Câmera 1 

2 Guia rápido 1 

3 Parafusos 3 

4 Bucha 3 

5 Chave Allen 1 

6 Adesivo 1 

7 Peça à prova d’água 1 

 

2. Aparência 

2.1. Dimensões e aparência 
 

Como exemplo, as imagens abaixo são da câmera dome infravermelha. 

 

 

2.2. Conexões dos cabos 
 

 



 

 

Nº. Descrição Nº. Descrição 

1 Interface de saída 

de vídeo 

2 Entrada de áudio 

3 Saída de áudio 4 Entrada de alarme 

5 Saída de alarme 6 Interface de 

alimentação 

7 Interface de rede - - 

 

• Para proteger o conector RJ45 da água, veja em “Componentes a prova 

d’água para um plug RJ45”; 

• Para mais especificações, veja o datasheet mais recente do produto. 

 

2.3. Estrutura interna 
 

 

 

Nº. Descrição Nº. Descrição 

1 Cobertura dome 

transparente 

2 Fio de segurança 

3 Cobertura interna 4 Luz infravermelha 

5 Saída de vídeo 

CVBS 

6 Slot para cartão 

micro SD 

7 Botão de reset - - 

 

Segure o botão de reset por 15 segundos para restaurar as configurações padrão 

de fábrica. Faça essa operação dentro de 10 minutos após o dispositivo ser ligado, 

caso ao contrário, a reinicialização irá falhar.  



 

3. Monte sua câmera 

3.1. Hardware 

3.1.1. Montagem no teto 
 

As etapas a seguir mostram como instalar a câmera no teto.  

1. Localize as posições dos furos; 

2. Coloque o adesivo para marcar a posição de instalação no teto; 

3. Passe os cabos através do furo no teto.  

 

3.1.2. Faça os furos no teto 
 

1. Use uma broca de 6-6,5mm; 

2. Faça furos com cerca de 30mm de profundidade de acordo com a posição 

marcada pelo adesivo. 

 

 

3.1.3. Monte as buchas dos parafusos autorroscantes 
 

Fixe as buchas nos furos e assegure que estejam bem apertadas. 



 

 

 

3.1.4. Monte sua câmera 
 

1. Conecte todos os cabos do teto na sua câmera; 

2. Insira os parafusos pelos furos no teto e os fixe com uma chave de fenda. 

 

3.1.5. Ajuste de direção 
 

Ajuste a direção das lentes conforme desejar. Afrouxe o parafuso para realizar o ajuste. 



 

 

 

Os passos acima são aplicados somente para câmeras com lentes com zoom 

manual. Para ajustar o display da câmera com lentes com zoom automático, veja a 

interface Web da câmera. 

 

 

3.1.6. Insira a cobertura interna e prenda na fivela de base 
 

 

 

3.1.7. Cartão micro SD (Opcional) 
 

Insira o cartão micro SD no slot para utilizar a função de armazenamento local. Para 

especificações detalhadas sobre o cartão SD, contate seu distribuidor ou o suporte 

técnico. Hot plug não é recomendado.  



 

 

 

3.1.8. Montagem da tampa transparente 
 

Alinhe os parafusos com os furos no teto e aperte para fixar a tampa transparente.  

 

• Os cabos conectados na câmera são passados pelo furo no teto e 

organizados para evitar de serem confundidos e assim não afetarem a 

montagem da câmera. Se for adotada a instalação aberta, o cabo é 

conduzido para fora do teto; 

• Se necessário, conecte os cabos através de tubos (por exemplo: tubos 

roscados ¾ NPS) e parafuse os tubos nos furos do dispositivo para completar a 

conexão; 

• Após montar a tampa da dome, verifique se os parafusos estão bem apertados 

para assegurar que a câmera esteja corretamente selada. 

 

3.2. Iniciar sua câmera 
 

Após verificar que sua câmera está instalada corretamente, conecte o cabo de 

alimentação a ele e a outra extremidade do cabo à rede elétrica. Então, ligue sua 

câmera.  



 

3.3. Medidas para ser à prova d’água 

3.3.1. Componentes a prova d’água para conector RJ45 
 

1. Conecte o anel de vedação à interface de cobre. 

 

2.   Monte os componentes à prova d’água.  

 

 
 

 

 

 

3.   Insira o anel cilíndrico à prova d’água. 

 

4.   Insira o cabo na interface Ethernet e aperte o parafuso à prova d’água. 



 

 

5. Aperte a tampa do parafuso. 

 

 

6. A instalação a prova d’água ficará conforme a imagem abaixo. 

 

 

 

No passo 2, você pode primeiramente ligar os fios do cabo com o conector RJ45 

e depois cobrir com os componentes impermeáveis.  

 

3.4. Cabo à prova d’água 
 

Conecte os cabos e siga os passos abaixo para adicionar fitas impermeáveis a eles. As 

imagens são apenas para referência. 

 

1. Conecte os cabos. 



 

 

2. Proteja todos os cabos utilizando fita isolante. 

 

3. Use fita isolante para juntar todos os cabos. 

 

 

4. Insira fitas à prova d’água no cabo.  

 

• Evite curto-circuito ao isolar os cabos; 

• Use fitas impermeáveis autoadesivas que irão colar nos cabos; 



 

• Aperte as fitas impermeáveis ao enrolar os cabos e garanta que as conexões 

dos cabos estejam totalmente cobertas. 

 

4. Configure sua câmera pela LAN 
 

Para visualizar e configurar sua câmera via LAN, você precisa instalar o aplicativo 

EZStation para encontrar sua câmera e alterar o endereço IP. 

• Contate seu fornecedor para obter o EZStation; 

• Consulte o manual do EZStation para informações detalhadas. 

 

1. Conecte sua câmera e seu computador conforme mostra a figura abaixo; 

 

2. Use o EZStation para procurar câmeras online automaticamente; 

3. Modifique as configurações da câmera se necessário, incluindo o endereço IP e 

a máscara de sub-rede. 

• O endereço IP padrão é 192.168.0.13. O nome de usuário e senha padrão é 

admin e 123456, respectivamente; 

• Para acessar sua câmera por uma diferente sub-rede, configure o gateway da 

sua câmera para realizar o login.  

5. Acesse sua câmera 

5.1. Acesse pela Web 
 

Antes de iniciar, verifique os tópicos abaixo: 

• Se sua câmera está operando normalmente e conectada à rede; 

• O computador que está usando está instalado com Internet Explorer 7.0. É 

recomendado IE 8.0. 

Siga estes passos para acessar sua câmera pela interface Web. 

1. Abra o navegador, insira o endereço IP da sua câmera (por padrão é 

192.168.0.13) para acessar a página de login; 

2. Entre com o nome de usuário (por padrão é admin) e a senha (por padrão é 

123456) para efetuar o login. 

 Instale o ActiveX no seu primeiro login. Para passos detalhados, veja abaixo 

“Instalar o ActiveX”. Quando a instalação estiver completa, abra seu IE para logar.  



 

5.2. Instalar o ActiveX 
 

Os passos abaixo tomam como exemplo o navegador IE para descrever os passos de 

instalação. 

1. Realize o download do arquivo; 

2. Clique em “Run”. Você também pode clicar em “Save” para baixar o arquivo 

no seu computador; 

3. Feche o navegador e siga os passos para completar a instalação. 

 

• Para seu primeiro login com Windows 7, se o sistema não apresentar o UAC: 

Clique no botão “Start”, e então clique em “Control Panel”. Na caixa de 

pesquisa, tipo UAC, e clique em “Change User Account Control Settings”. Mova 

o botão para posição “Never Notify”, e clique em “OK”. Após desligar o UAC, 

realize o login novamente; 

• Se a instalação falhar, abra “Internet Option” no IE antes de realizar o login. 

Clique na aba “Security”, em “Trusted sites” e clique em “Sites” para adicionar o 

site. Se você utiliza o Windows 7, primeiro é preciso salvar o setup.exe no seu 

computador, e então clicar com o botão direito do mouse no arquivo, selecione 

“Run as administrator” e instale de acordo com as instruções.  
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