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Anko do Brasil - Guia Rápido

Atenção:
-Certifique-se de conectar a fonte de alimentação à câmera e ligá-la, somente
depois de ter terminado a instalação da mesma;
-Certifique-se de utilizar uma fonte de alimentação compatível com a câmera;
-Não permita que a câmera sofra grandes impáctos;
-Se for instalar a câmera em um local externo, verifique antes se o modelo
em específico possui proteção IP66 ou superior;
-Não instale a câmera em locais com turbulência, com temperaturas muito
altas ou muito baixas, fora da faixa de temperaturas suportadas pelo produto;
-Não abra a câmera;
-Qualquer reparo só deve ser efetuado por pessoal especializado e autorizado.

Fonte de Alimentação:

A fonte a ser utilizada deve ser de 12V, podendo ter uma variação de até 10% para mais ou para
menos, e com uma corrente de no mínimo 1A.
Ela deve ser composta por um conector P4 fêmea seguindo o seguinte padrão de polarização:

(-) (+)

Temperaturas Suportadas:

As câmeras são projetadas para suportarem temperaturas entre -20°C e 50°C

Muito obrigado por adquirir a nossa câmera 4 em 1.
Neste guia rápido, você verá algumas informações importantes sobre ela.
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As nossas câmeras 4 em 1 possuem 4 tecnologias diferentes em um mesmo produto, e com
isso, elas podem ser utilizadas em todas as marcas e modelos de DVRs analógicos disponí-
veis no mercado atualmente.
Você poderá escolher uma entre as seguintes tecnologias: HDTVI, HDCVI, AHD, e CVBS 
(960h) que também é conhecida como "analógica".
Além disso, elas possuem um menu onde você poderá ajustar parâmetros de imagem, como
cor, brilho, contraste, entre outros, e ativar ou desativar recursos.
Todos os procedimentos de mudança de tecnologia, e ajustes, são efetuados através de um
controle disponível no cabo da câmera, e seguem o seguinte esquema:

Para mudar entre as tecnologias, basta empurrar o direcional em uma das 4 direções 
(como visto na imagem acima) e segurar por 3 segundos.
Para acessar o menu da câmera, basta pressionar a parte central do direcional.
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Ao pressionar o botão central do direcional, será exibido um menu na tela da câmera onde 
é possível ajustar parâmetros como cor, brilho, contraste, ativar ou desativar funcões como 
o WDR, DNR, mudar o idioma, e alterar o sistema de vídeo da câmera.
Para navegar entre as opções do menu, basta utilizar o direcional, e para acessar submenus
basta utilizar o botão central do direcional.

Muito obrigado por ler este guia, e muito obrigado por dar um voto de confiança aos
produtos Anko do Brasil.

Qualquer dúvida, basta contatar o setor de suporte técnico.
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