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Obrigado por  usar  o  nosso  produto!  Por  favor,  leia  este 
manual  cuidadosamente  antes  de  usar. Faça  a  consulta
completa do manual do usuário e obtenha mais informações
a partir do CD. 

1. Após receber o produto, o usuário deve abrir a caixa de
embalagem exterior para verificar o aparecimento de danos
visíveis.

Obrigado por comprar nossa  câmera IP!  Por  favor  leia 
atentamente  as  seguintes  instruções  para  aprender o 
funcionamento relacionado:  

1. Antes  de  usar  a  câmera,  leia  este  livro  guia  com 
cuidado  e  verifique  se  a  fonte  de  alimentação  está 
normal.
  
2. Os usuários devem seguir as instruções do fabricante
para   instalar  o   dispositivo    profissionalmente  e  não 
devem desmontar o equipamento sem permissão.
  
3. Para  evitar  o fenômeno  de  luz sensor de pull, evite 
de colocar a lente sob luz forte por um longo tempo.  

4. Se  a   lente   estiver  suja  ou  embaçada,  por  favor, 
use um pano macio e seco para limpá-la. 
 
5. O equipamento  não  deve  ser instalado  por baixo da 
porta   de   ar   do   condicionador,  pois   a   lente  ficará 
embaçada com a umidade condensada. 
 
6. Quando  instalar,  reparar  ou  limpar  o  equipamento, 
certifique-se de que a alimentação esteja desligada. 
 
7. Fique  longe de altas temperaturas  e  ambientes com 
fonte de calor, dê preferência à ventilação. 
 
8. Para evitar danos e choque elétrico, não-profissionais 
estão proibidos de desmontar o equipamento. 
 
9. Não   coloque   este  equipamento  para  trabalhar em 
ambiente com feixes de laser ou campo magnético forte.
  
10. Se  houver  uma  trovoada  durante a instalação, por 
favor, tome medidas de aterramento de proteção  contra 
raios.  

11. Danos   no  equipamento  e  todas  as  outras perdas 
econômicas causadas por humanos são por sua conta e 
risco. 

1. Ultra-baixa iluminação e tela  em  tempo  real  de  alto 
desempenho, apoio a efeito de imagem ABLC. 
2. Suporte para configuração web  e  monitoramento  de 
rede pelo IE (Internet Explorer). 
3. Suporta dual-stream. 
4. Apoio   OSD,   cor,   brilho,   saturação  e  ajustes  de 
configurações de zoom digital. 
5.   Suporta    transmissão   de  vídeo    em  tempo  real, 
detecção   de   movimento   de   vídeo   e  máscaras  de 
privacidade. 
6. Apoio ao monitoramento remoto, protocolo  ONVIF2.4 
e  Interruptor IR-CUT. 
7. Suporte para plataforma de rede P2P. 

Ilustração:  O diagrama seguinte é uma   imagem  ilustrativa 
usada como exemplo. 

1. Interface de entrada

2. Por favor, consulte a seguinte lista para verificar se os 
acessórios estão completos.:   

Produto Homologado

Nota: 4 Requisitos para o Canal do Ambiente Operacional 

Memória: DDRIII 2G ou superior.NIC: 100 / 1000M adaptativo; 
HDD: 500g ou acima; Gráficos: GeForce4 512 MB ou superior; 
Display: 17 polegadas (ou acima) LCD a cores ou monitor CRT, 
resolução 1024 ×768 ou superior. 

1.Hardware Ambiente: CPU: Dual Core 2.0G ou superior.

2.Software Ambiente: Sistemas Operacionais 7/8 de suporte do 
Windows 2003 / XP, recomenda-se não usar no Linux e  Mac  e 
no Windows 98/2000.

1. Inspeção

2. Notas do Produto 3. Características 5. Estrutura da Câmera

4. Parâmetros

Nome do Acessório Número

Câmera 1

CD (guia de usuário) 1

Guia de operação rápido 1

Usuário, lembre-se de respeitar as operações e manutenção (reparação)  
que estão descritas na instrução do produto. 

A fonte de alimentação deve passar na certificação de segurança: 
sua tensão de saída, corrente, polaridade de tensão e temperatura 
de funcionamento, que devem corresponder a exigência deste 
equipamento. 

Por favor, instale dispositivos de proteção contra raios ou corte a 
energia em condições de trovões e relâmpagos. 
Para vídeos e fotos de alta qualidade verifique a qualidade de sua
rede.  

Cuidado! A "tensão  perigosa" existe. Por favor, seja  ciente do risco de 
choque elétrico.

Não viole ou remova o lacre de garantia do produto, pois  o  mesmo  é   
exigido  intacto  para  realização  de reparos (estando na garantia).

Nome   PROIL-102  

Sequência NO Interface

Conector de alimentação

Interface de rede

Interface de rede

Conector de alimentação
(permite stand-by)

Rede de transmissão de
dados

Tensão de entrada 12V DC

Tensão de entrada 12V DC

Transmissão de dados de 
rede, tensão de entrada

12V DC

Descrição da Função

1

2

3

4

Descrição   CÂMERA CCD BULLET

Tipo de Sensor   1/3” 1.0 Megapixel CCD Sensor de
imagem OmniVision  

Iluminação Mínima 0.01 Lux
Relação S / N >50db

Shutter 1-1 / 10000s (ajustável)

Lente 3,6mm

Tipo de Interface de 
Lente C/CS

Dia/Noite ICR filtro infravermelho

Compressão de Vídeo H.264/JPEG

Bit Rate 64-12000kbps
Tamanho máximo de

imagem 1280x720

Frame Rate   50Hz:25fps (1280x720)
   60Hz:30fps (1280x720)   

Ajuste de Imagem   Brilho, contraste, 
saturação, nitidez

Compensação de Luz Suportado
Função de 

Armazenamento  FTP, Local, NVR, SMTP 

Onvif Onvif 2.4
Alarme Inteligente   Detecção de movimento, Privacidade 

Protocolo CP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS,
DDNS, RTSP, NTP, SMTP

Função Geral Tri-Stream / Espelho

Interface de 
Comunicação

RJ45 (10M/100M) Adaptive
Ethernet port

Temperatura -20°C ~ 55°C
Umidadade 0% -90% RH sem condensação
Tensão   DC12V±5% / PoE (OPCIONAL)   
Tamanho 38x38mm

Tipo 1
1_______________
2_______________

3_______________
4_______________

Tipo 2

2. Conexão de Dispositivos
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6. Ferramentas de Configuração 8. Software Cliente

7. Conexão pelo Internet Explorer

1. Instalar Software do Cliente

Execute o arquivo “IP Search.exe”,  que  se encontra  no  CD 
que   acompanha   o   produto.   Abra  o  programa  conforme 
mostra a figura: 

1. Configurações do Navegador

Execute    o    navegador    Internet    Explorer,    clique    em 
Ferramentas →  Opções da Internet  →  Segurança →  Nivel 
Customizado →  Controle Active X e Plug-in; Habilite todos.  

2. Entre na URL pela barra de endereços: 
http://192.168.1.168   

Após a instalação, a seguinte mensagem é exibida:  

3. Instalar Controle     

Um  controle  OCX  é  necessário  em  seu  computador para 
a primeira configuração. Instale-o como mostram as figuras:

4. Fazer login     

Carregue a página novamente e entre com os seguintes
dados como mostra a figura:
Usuário: adm
Senha: admin

2. Alterar as Configurações de Rede da Câmera
  
Verifique  se  a  câmera  IP  está  conectada e clique  em 
Procurar. Selecione a câmera  que  deseja   configurar  e 
altere  os   parâmetros   de  rede  como  mostra  a  figura:

1. Instalar no Computador o Software do Cliente     

Execute o arquivo no CD “HeroSpeedCMS.exe” e faça a
sua intalação.

3. Instalar Aplicativo Mobile

Entre  na URL em seu dispositivel móvel 
www.freeip.com, faça o download e instale o app “FREEIP”. 

4. Adicionar Dispositivo

Selecione  a  opção “Add Device ”,  entre  com  o  nome  do 
dispositivo, número do serial e senha (Você pode  escanear
o código QR  diretamente para saber  o número  de série do
dispositivo). 

2. Adicionar Dispositivo    

Clique em “Search Device”  para  procurar  o  dispositivo 
na LAN, ou adicione o dispositivo manualmente. Oberve
as figuras:

 

Procurar e adicionar  dispositivo: Configuration  Management →  Device 
Management  →  Add  Device → Online  Searching  → Query  → Select 
Device 
 

 Adicionar dispositivo manualmente: Configuration → Device Management 
 →  Add Manually 
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