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Observações Importantes 
Para obter informações sobre avisos importantes específicos a um produto da Pelco e informações 
relacionadas, acesse www.pelco.com/legal. 

Observações regulamentares 
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às 
duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) este 
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que possa provocar operação 
indesejada. 

Interferência de rádio e televisão 
Este equipamento foi testado e observou-se que ele atende aos limites de um dispositivo digital Classe A, 
de acordo com a Parte 15 das normas do FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma 
proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente 
comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado 
e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas 
comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial provavelmente causará 
interferência prejudicial; nesse caso, o usuário deverá corrigir essa interferência por conta própria. 

As alterações e as modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante e pelo registrador deste 
equipamento podem invalidar a autoridade do usuário de operá-lo, de acordo com as normas da Federal 
Communications Commission. 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). 

Classe A coreana na Classe de Gestão Ecológica (EMC, 
Ecological Management Class) 
 

 
Declaração de garantia 

Para obter informações sobre a garantia do produto da Pelco e informações relacionadas, acesse 
www.pelco.com/warranty. 

Avisos de segurança UL 
Este produto deve ser alimentado por uma Unidade de energia relacionada marcada como "L.P.S."  
(ou "Fonte de energia limitada") e com saída classificada de 24 VCA, 50/60 Hz, 1,28 mínimo ou 48 VCC, 
0,35 A mínimo. 

O produto deve ser instalado por um técnico de manutenção qualificado, e a instalação deve estar em 
conformidade com os códigos locais. 
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Introdução 
As câmeras IP Sarix® da série IBE de última geração contam com a tecnologia SureVision 3.0, que 
proporciona um desempenho avançado e sem falhas em baixa iluminação, com faixa dinâmica ampla 
(WDR) e tecnologias antibloom da Pelco operando simultaneamente. Estão entre as câmeras Enhanced 
(E) da Pelco, oferecendo qualidade de imagem e desempenho líderes no setor. 

A câmera Bullet da série IBE de última geração é fácil de instalar, oferece opções flexíveis de montagem 
e usa um navegador da Web padrão para configuração e administração remotas. 

A câmera Bullet da série IBE de última geração é facilmente conectada ao IP da Pelco e a sistemas 
híbridos, como VideoXpert™, Endura® versão 2.0 (ou posterior) e Digital Sentry® versão 7.3 (ou 
posterior). Além disso, a câmera também está em conformidade com ONVIF Profile S, Profile G e Profile 
Q para conexão com software de terceiros. A Pelco oferece uma interface de programação de aplicação 
(API) e um kit do desenvolvedor de software (SDK) para interação com câmeras IP da Pelco. 

Este documento descreve os procedimentos de instalação e de configuração inicial para começar a usar 
a câmera. Para obter mais informações sobre como operar a câmera, consulte o manual de operação 
específico do produto. 

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre a documentação do produto em inglês ou em 
outros idiomas, acesse www.pelco.com/sarix e navegue pelo site da câmera Bullet da série IBE de última 
geração. 
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Modelos 
IBE129-1I  Interna, gama focal de 3 a 9 mm, com iluminação IV, 2 MPx, branca 
IBE129-1R Ecológica, gama focal de 3 a 9 mm, com iluminação IV, 1 MPx, cinza-clara 
IBE229-1I  Interna, gama focal de 3 a 9 mm, com iluminação IV, 2 MPx, branca 
IBE229-1R Ecológica, gama focal de 3 a 9 mm, com iluminação IV, 2 MPx, cinza-clara 
IBE222-1I  Interna, gama focal de 9 a 22 mm, com iluminação IV, 2 MPx, branca 
IBE222-1R Ecológica, gama focal de 9 a 22 mm, com iluminação IV, 2 MPx, cinza-clara 
IBE329-1I  Interna, gama focal de 3 a 9 mm, com iluminação IV, 3 MPx, cinza-clara, branca 
IBE329-1R Ecológica, gama focal de 3 a 9 mm, com iluminação IV, 3 MPx, cinza-clara 
IBE322-1I  Interna, gama focal de 9 a 22 mm, com iluminação IV, 3 MPx, branca 
IBE322-1R Ecológica, gama focal de 9 a 22 mm, com iluminação IV, 3 MPx, cinza-clara 

Suportes recomendados 
IBEPLMT-E Suporte de montagem em poste, ecológico, cinza-claro 
IBEWLMT-E Suporte de montagem na parede, ecológico, cinza-claro 
IBEWLMT-I Suporte de montagem na parede, interno, branco 
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Introdução 
Antes de instalar seu dispositivo, familiarize-se com as informações na seção de instalação deste 
manual. 

OBSERVAÇÕES: 

• A Pelco recomenda conectar o dispositivo a uma rede que use um servidor DHCP (Protocolo 
de Configuração de Host Dinâmico) para atribuir endereços aos dispositivos.  

• Não use um hub de rede nas configurações da rede do dispositivo.  

• Para garantir o acesso seguro, proteja o dispositivo com um firewall quando estiver conectado  
a uma rede. 
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Modelos de câmera Bullet 

Lista de peças fornecidas 
Qtd  Descrição 

1 Câmera Bullet 

1 Bloco de terminais de energia 

1 Bloco de terminal de alarme 

5 Parafusos autoatarraxantes M4 

5 Buchas de parafuso de plástico 

1 Ponta bit de segurança T20 Torx 

 1  Manual de instalação da câmera Bullet da série IBE de última geração 

 1  Folha de instruções de segurança importantes 

1 Folha de recursos 

Lista de peças fornecidas pelo usuário 
Além das ferramentas e dos cabos padrão exigidos para uma instalação de segurança de vídeo, 
você precisará fornecer os seguintes itens: 

Qtd  Descrição 

1 Cabo Cat 5 (ou superior) com conector RJ-45; certifique-se de que o cabo tenha a terminação 
para sua aplicação (PoE ou não PoE) 

1  Chave de fenda Philips nº 2 

1  Cartão microSD, cartão microSD SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I de até 128 GB 

1 Chave para ponta bit de segurança incluída (chave sextavada de 1/4") 

1  Cabo de alarme (opcional) 

1 Cabo de áudio (opcional) 

Etiqueta do produto 
A etiqueta do produto informa o número do modelo, o código de fabricação, o número de série e o 
endereço MAC (Controle de Acesso da Mídia). Essas informações podem ser necessárias para a 
configuração. Uma etiqueta de produto fica localizada na parte inferior da câmera e na lateral da 
caixa do produto. 
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Visão geral do produto 

 
Câmera Bullet da série IBE de última geração 

 

(1) Base de montagem: use a base de montagem para realizar montagem em superfície da câmera ou 
montagem com um dos acessórios de montagem opcionais (montagem na parede ou em poste). 

(2) Parafusos de fixação: Um de dois parafusos de fixação para fixar depois que a câmera for 
direcionada. 

(3) Acesso de cartão SD: Cartão microSD integrado com armazenamento de até 128 GB. 

(4) LEDs de status da câmera e infravermelho: A câmera Bullet da série IBE de última geração inclui 
iluminação IV adaptativa de até 30 metros. Há luzes de LED em um círculo na borda externa da 
câmera. 

A câmera Bullet da série IBE de última geração também inclui um LED de status da câmera que  
é exibido em vermelho enquanto a câmera é ligada, passando a piscar em verde durante a 
inicialização e, por fim, é desligado quando a câmera está operando normalmente. 

(5) Lente da câmera: lente integrada e varifocal de 3 a 9 mm ou 9 a 22 mm. 

(6) Protetor Solar: o protetor contra o sol de plástico impede a entrada de luz e, ao mesmo tempo, 
ajuda a controlar o calor. 

(7) Parafusos: dois parafusos para prender o protetor contra o sol após o ajuste. 
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Instalação 
Slot de cartão microSD e botão padrão 
Insira o cartão microSD no slot de cartão para armazenar vídeos e imagens instantâneas. Não remova o 

cartão microSD enquanto a câmera estiver ligada. 

 

1. Use uma chave de fenda cabeça chata para remover a tampa redonda que cobre o orifício de acesso 

na lateral da câmera. 

 

2. Com uma chave de fenda Torx, desparafuse a cobertura interna.  

OBSERVAÇÃO: para gravar em tempo integral continuamente com o cartão microSD, entre em contato com o 

fabricante do cartão microSD para obter informações sobre sua confiabilidade e expectativa de vida útil. 
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O Botão padrão fica localizado abaixo da cobertura interna, junto com o slot de cartão microSD. Use esse 

botão para redefinir a câmera para as configurações padrão de fábrica. 

 

 

3. Com a câmera ligada, pressione e segure o botão Padrão com uma ferramenta apropriada por no 

mínimo 20 segundos para restaurar a câmera para as configurações padrão de fábrica. Encaixe 

novamente a tampa de metal interna e a tampa redonda externa. 
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Cabo All in One 

 

 
Nº Cabo Pino Definição Observações 

1 Ethernet –   

2 E/S de áudio Verde Saída de áudio Transmissão de áudio 

bidirecional Rosa Entrada de áudio 

3 E/S de alarme 

(Bloco de terminal de 5 

posições) 

1 Entrada de alarme 2 + Conexão de alarme 

2 Entrada de alarme – (comum) 

3 Entrada de alarme 1 + 

4 Saída de alarme –  

5 Saída de alarme + 

4 Energia (CC de 12 V/CA  

de 24 V) 

(Bloco de terminal de  

2 posições) 

1 CC de 12 V CA de 24 V Conexão energia 

2 CC de 12 V + CA de 24 V 
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Cabeamento da câmera 

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que todos os cabos e o adaptador de energia estejam 

posicionados em ambientes à prova d'água (por exemplo, caixas à prova d'água). 

 

Conexão de energia: 

Conecte um adaptador CC de 12 V/CA de 24 V a um bloco de terminal de 2 pinos do cabo All in One e da 

tomada elétrica. Ou então, conecte o cabo Ethernet ao conector Ethernet do cabo All in One e, em seguida, 

conecte a outra extremidade do cabo à fonte de PoE. Não é recomendável usar energia dupla. 

 

Conexão de cabo Ethernet: 

Conecte uma extremidade do cabo Ethernet ao conector Ethernet do cabo All in One e, em seguida, conecte a 

outra extremidade do cabo ao PC ou ao switch de rede. 

 

OBSERVAÇÃO: quando estiver conectando a câmera diretamente em um PC, talvez seja necessário usar um 

cabo cruzado Ethernet. 

 

OBSERVAÇÃO: verifique o status do indicador de conexão e os LEDs indicadores de atividade. Se os LEDs 

estiverem apagados, verifique a conexão LAN. Uma luz de conexão verde indica uma boa conexão de rede. 

Uma luz de atividade laranja pisca para indicar atividade de rede.  
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Montagem da câmera 
É possível instalar as câmeras Bullet da série IBE de última geração com um dos seguintes métodos  

de montagem: 

1. A câmera pode ser montada diretamente na parede.  

• Consulte a seção Suporte de superfície: teto ou parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Instalação com uma caixa de junção para montagem na parede (acessório opcional).  

• Consulte a seção Acessório para montagem na parede: instalação com montagem na 
parede interna (IBEWLMT-I) e ecológica (IBEWLMT-E). 

3. Instalação com uma caixa de junção para montagem em poste (acessório opcional).  

• Consulte a seção Acessório para montagem em poste: instalação com montagem em 
poste ecológica (IBEPLMT-E). 
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Suporte de superfície: teto ou parede 
Guia de Instalação 
A câmera Bullet da série IBE de última geração pode ser instalada diretamente em uma parede ou no teto com 

o suporte de montagem ajustável de 2 eixos integrado. 

 

1. Posicione a câmera no local da instalação. No teto ou na parede, marque a posição dos dois orifícios 

de parafuso da câmera. 

 

Se os orifícios de parafuso estiverem bloqueados pelo corpo da câmera, afrouxe os três parafusos 

mostrados nas imagens abaixo, mas sem removê-los. Em seguida, gire o corpo da câmera até 

alcançar os orifícios de parafuso. 
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2. No centro dos dois orifícios marcados, desenhe e faça um orifício para entrada do cabo com diâmetro 

de 30 mm. Em seguida, faça um orifício para o parafuso (ou a bucha de parafuso de plástico fornecida, 

se necessário).  

3. Passe o cabo All in One pelo orifício para entrada do cabo. Consulte a seção Cabeamento da câmera 

para saber mais sobre conexões de cabo. 

4. Alinhe a câmera aos orifícios (ou às buchas de parafuso de plástico). Prenda a câmera com os 

parafusos autoatarraxantes M4x31 fornecidos. 

5. Use a chave de fenda Torx para afrouxar os dois parafusos indicados na imagem abaixo. Não remova 

os parafusos. Gire a câmera e aponte-a para a direção desejada. Por último, prenda os dois parafusos 

para fixar a câmera.  
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Suporte para parede: instalação com montagem na parede 

interna (IBEWLMT-I) e ecológica (IBEWLMT-E) 
 
Lista de peças fornecidas 

Qtd  Descrição 

 1  Caixa de junção para montagem na parede 

 3 Buchas de parafuso de plástico 

3 Parafusos autoatarraxantes M4 x 25 mm 

5 Parafusos de máquina M4 x 12 mm 

3 Arruelas à prova d'água 

 

Lista de peças fornecidas pelo usuário 
Qtd  Descrição 

 1  Câmera Bullet 

1  Cabo Ethernet 

1  Cabo de energia (necessário se não houver PoE disponível) 

2  Cabo de alarme (opcional) 

3  Cabo de áudio (opcional) 

1 Ponta bit de segurança T20 Torx (fornecida com a câmera) 

1  Ferramenta para perfuração 

1  Chave de fenda Phillips e cabeça chata 

1  Chave sextavada de ¼" para ponta bit de segurança  

  



17 

Guia de Instalação 

1. Afrouxe os dois parafusos na imagem abaixo com uma chave de fenda e remova a cobertura da caixa 

de junção para montagem na parede (IBEWLMT-I ou IBEWLMT-E). 

 
 

2. Posicione a caixa de junção para montagem na parede no local de instalação desejado. Na parede, 

marque a posição dos dois orifícios de parafuso indicados na imagem abaixo. Faça um orifício em 

cada orifício de parafuso marcado e insira as buchas de parafuso de plástico (se necessário) em cada 

orifício perfurado. 

 

3. Posicione as arruelas à prova d'água fornecidas nos dois orifícios de parafuso. Alinhe os dois orifícios 

de parafuso na caixa de junção para montagem na parede às buchas de parafuso de plástico  

(se usadas) no local de instalação. Em seguida, prenda a caixa de junção para montagem na parede 

na parede com os parafusos autoatarraxantes M4 fornecidos. 
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4. Afrouxe levemente o grampo do cabo. Remova a parte interna do conector de borracha do orifício 

para entrada do cabo da cobertura da caixa de junção para montagem na parede. 

 

5. Passe os conectores do cabo All in One da câmera um de cada vez pelo orifício para entrada do cabo. 

 

 

6. Abra o conector traseiro de borracha. Posicione-o sobre o cabo e insira o conector de borracha no 

orifício para entrada do cabo e use uma chave de fenda cabeça chata para fixar o grampo de aço 

inoxidável com um giro no botão em sentido horário. Certifique-se de que não há nenhum espaço 

entre o cabo All in One e o orifício para entrada do cabo. 

 

 

7. Gire os cabos externos na caixa pelo orifício de conduíte lateral ou traseiro. Se necessário, 

desparafuse o conector de moeda para acessar um orifício de conduíte. Mova o conector para 

o orifício de conduíte não utilizado. Conecte os cabos.  

8. Vede o conduíte na cobertura da caixa de junção para montagem na parede.  
9. Organize a disposição do cabo All in One.  
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10. Ajuste a posição da cobertura da caixa de junção para montagem na parede adequadamente e aperte 

os dois parafusos para fixar a cobertura.  

 

OBSERVAÇÃO: quando estiver fixando a cobertura da caixa de junção para montagem na parede,  

é necessário alinhar as duas marcas de seta uma à outra para garantir que a cobertura fique 

corretamente alinhada. 

 
11. Alinhe os dois orifícios de parafuso na câmera aos orifícios de parafuso na cobertura da caixa de 

junção para montagem na parede e prenda a câmera com os parafusos de máquina M4. Os orifícios 

de drenagem devem estar direcionados para baixo em uma instalação horizontal. 
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12. Gire e aponte a câmera para uma direção desejada e aperte os dois parafusos de fixação conforme 

mostrado abaixo. A instalação da caixa de junção para montagem na parede está concluída. 
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Montagem em poste: instalação com montagem em poste 
ecológica (IBEPLMT-E) 

Lista de peças fornecidas 
Qtd  Descrição 

 1  Caixa de junção para montagem em poste 

 5 Parafusos de máquina M4 x 12 mm 

 2 Anéis de aço inoxidável 

OBSERVAÇÃO: os anéis de aço inoxidável fornecidos devem ser aplicados a postes com diâmetro 
de 70 a 180 mm. 

Lista de peças fornecidas pelo usuário 
Qtd  Descrição 

1  Câmera Bullet 

1 Cabo Ethernet 

1 Cabo de energia (necessário se não houver PoE disponível) 

1 Cabo de alarme (opcional) 

1 Cabo de áudio (opcional) 

 1 Chave de fenda Phillips e cabeça chata 

Guia de Instalação 

1. Afrouxe os dois parafusos na imagem abaixo e remova a cobertura da caixa de junção para 

montagem em poste. 
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2. Remova o conector de borracha interno do orifício para entrada do cabo da cobertura da caixa  

de junção para montagem em poste. 

 

3. Passe os conectores do cabo All in One da câmera um de cada vez pelo orifício para entrada do cabo. 

 
 

4. Insira o conector de borracha no orifício para entrada do cabo e use uma chave de fenda cabeça 

chata para prender o anel de aço inoxidável com um giro no botão em sentido horário. Certifique-se  

de que não há nenhum espaço entre o cabo All in One e o orifício para entrada do cabo. 

 

 

5. Conecte os cabos necessários (por exemplo, cabo Ethernet) (nº1 e nº2 na imagem abaixo)  

aos conectores do cabo All in One.  

 

  



23 

6. Organize a disposição do cabo All in One.  
7. Ajuste a posição da cobertura da caixa de junção para montagem em poste adequadamente e aperte 

os dois parafusos para fixar a cobertura. 

 
OBSERVAÇÃO: quando estiver fixando a cobertura da caixa de junção para montagem em poste,  
é necessário alinhar as duas marcas de seta uma à outra para garantir que a cobertura seja fixada 
corretamente. 

 
8. Alinhe os dois orifícios de parafuso na câmera aos orifícios de parafuso na cobertura da caixa de 

junção para montagem em poste e prenda a câmera com os parafusos de máquina M4. Os orifícios  
de drenagem devem estar direcionados para baixo em uma instalação horizontal. 

 
 

9. Gire os botões dos anéis de aço inoxidável em sentido anti-horário com uma chave de fenda cabeça 
chata para afrouxá-los. 
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10. Insira os anéis de aço inoxidável nos orifícios na parte traseira da caixa de junção para montagem em 
poste. 

 
OBSERVAÇÃO: quando estiver instalando a caixa de junção para montagem em poste em um poste,  
o orifício para entrada do cabo deve ficar localizado na parte inferior a fim de garantir que seja à prova 
d'água. 

 

11. Posicione a caixa de junção para montagem em poste no local de instalação desejado. Rosqueie os 
anéis de aço inoxidável no poste e gire os botões em sentido horário com uma chave de fenda cabeça 
chata até que os anéis estejam bem fixados. 

 

12. Gire e aponte a câmera para uma direção desejada e aperte os dois parafusos conforme mostrado 
abaixo. A instalação da caixa de junção para montagem em poste está concluída. 
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Terminações de cabos 

Requisito de cabeamento Ethernet para PoE 

Conecte um cabo Cat5 ou superior (Cat5e, Cat6) (não fornecido) ao conector de rede RJ-45. A porta de  
8 pinos inclui video over Ethernet e PoE para a câmera. O PoE injeta a energia pelo mesmo cabeamento 
que transporta os dados da rede, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação separada. Isso 
simplifica a instalação e a operação da câmera, sem afetar o desempenho da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Definição de pino 

Modo PoE A Modo PoE B 

Pino Função Pino Função 

1 TxRx A + CC + 1 TxRx A +  

2 TxRx A - CC + 2 TxRX A -  

3 TxRx B + CC - 3 TxRx B +  

4 TxRx C +  4 TxRx C + CC + 

5 TxRx C -  5 TxRx C - CC + 

6 TxRx B - CC - 6 TxRx B -  

7 TxRx D +  7 TxRx D + CC - 

8 TxRx D -  8 TxRx D - CC - 
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Configurações do endereço IP 
Se a câmera estiver conectada a uma rede de Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP),  
e o DHCP estiver ligado, o servidor atribuirá automaticamente um endereço IP à câmera. A configuração 
padrão da câmera é DHCP Ligado. Para definir manualmente o endereço IP da câmera, altere o DHCP 
para Desligado. 

NOTA: quando o DHCP estiver ligado, mas um servidor DHCP não puder ser encontrado: 

• As câmeras Sarix Enhanced de última geração oferecem suporte simultaneamente para dois 
esquemas de endereçamento IP: 169.254.x.x e 192.168.0.x (começando por 192.168.0.20). 

o O endereço IP padrão na máscara de sub-rede 255.255.0.0 é atribuído automaticamente 
como 169.254.x.y, em que x e y recebem um valor de 0 a 255 aleatoriamente. Observe que  
as câmeras na mesma sub-rede não serão atribuídas ao mesmo endereço IP para evitar 
conflitos de IP.  

o O dispositivo é definido para um padrão de endereço IP de 192.168.0.20 em uma sub-rede 
255.255.255.0. Se 192.168.0.20 já estiver em uso na rede, o dispositivo Sarix incrementará  
o endereço em um até encontrar um endereço não utilizado (por exemplo, 192.168.0.21 se 
192.168.0.20 estiver em uso).  

Como fazer login na câmera 
Depois que fizer login na câmera, você poderá visualizar os vídeos pela interface da Web. 

1. Abra o navegador da Web. 

2. Digite o endereço IP da câmera na barra de endereços do navegador. Se você não souber  
o endereço IP da câmera, use o software utilitário do dispositivo Pelco para localizá-lo. 

3. Quando estiver acessando o dispositivo em seu estado inicial de fábrica, você será solicitado  
a definir as credenciais de conta de administrador iniciais. 

OBSERVAÇÃO: o estado inicial de fábrica também é chamado de "Estado padrão de fábrica". 

Estado padrão de fábrica: 

A especificação de ONVIF Profile Q requer que a câmera aceite quaisquer comandos sem autenticação 
quando está em um Estado padrão de fábrica. Nesse estado inicial, não há usuários definidos, e o 
acesso à câmera pela interface da Web resultará em uma solicitação para definir a conta de 
administrador inicial. 

Depois que a conta de administrador inicial for criada, a câmera deverá solicitar imediatamente as 
credenciais de login e deverá solicitar as credenciais para solicitações de API ONVIF. 

Se você clicar no botão Cancelar durante a configuração da conta de administrador inicial, o processo 
de login inicial será temporariamente adiado, permitindo que você continue a configurar a câmera sem 
credenciais. Quando a sessão ficar inativa (por exemplo, devido a tempos de inatividade) ou outra 
sessão for iniciada, a câmera solicitará novamente que você configure a conta de administrador iniciar. 

4. Clique em Login. 

Informações de contato para solução de problemas da Pelco  
Se as instruções fornecidas não resolverem seu problema, entre em contato com o suporte a produtos 
da Pelco pelo telefone 1-800-289-9100 (Estados Unidos e Canadá) ou +1-559-292-1981 (internacional) 
para obter ajuda. Tenha o número de série e o número do modelo em mãos quando ligar.  

Não tente consertar o aparelho sozinho. Deixe a manutenção e os reparos somente para funcionários 
técnicos qualificados.  
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