
GARANTIA

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes 
condições:

1) Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais 
defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) 
ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de 
garantia contratual, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, 
conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste 
Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica em troca 
gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação. 
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de 
uso inadequado, o consumidor será responsável por estas despesas.
2) Constatado o defeito, o consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o 
Serviço de Atendimento através do email: sac@segurimax.com.br ou pelo telefone 
(47) 3703-1888.
3) A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a 
seguir: a) se o defeito não for de fabricação, e sim ter sido causado pelo consumidor 
ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos 
de acidente, sinistros, agentes de natureza (raios, inundações, desabamentos, 
etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou 
flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do 
Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se 
o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou 
animal (Insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou 
rasurado; e) se o aparelho houver sido violado. 

DÚVIDAS FREQUENTES

1) Câmera sem imagem
    . Verifique se a alimentação está conectada corretamente;
    . Verifique se os cabos e monitor estão conectados corretamente.
2) Interferência na imagem 
    . Verifique corrente de alimentação;
    . Verifique monitor e periféricos utilizados.
3) Cor de fundo da imagem apresenta mudança contínua
     . A perturbação de cor pode ser causada por campo eletromagnético ou lâmpadas    
    fluorescentes;
    . Reduza o número de lâmpadas fluorescentes ou aumente a distância entre a 
     câmera e as lâmpadas para melhorar a qualidade de imagem. 

CONEXÃO

Para seleção da tecnologia a ser utilizada faça o ajuste das chaves no seletor de acordo 
com o quadro abaixo:

Para realizar as conexões elétricas, siga o procedimento

1) Conecte o cabo de vídeo com o conector BNC;
2) Conecte uma fonte de alimentação 12VCC estabilizada (não acompanha o produto) 
no conector de alimentação da câmera;
3) Isole os conectores da câmera com fita isolante ou similar;
4) Após finalizar a instalação, com o auxílio de um voltímetro verifique se a tensão que 
chega até a câmera está de acordo com as especificações técnicas (12 VCC+/-10%). 
Caso a tensão esteja fora dos valores especificados, verifique a fonte de alimentação e/
ou o diâmetro dos cabos. Para aferir a tensão a câmera deve estar conectada a fonte no 
momento da medida;
5) Não inverta a polaridade da fonte de alimentação. Não corte ou danifique os conectores 
de alimentação e vídeo da câmera, isto pode gerar ruídos e mau contato prejudicando o 
desempenho do produto, além de causar perda de garantia.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um produto Segurimax. Agora você pode contar com um 
produto que tem a qualidade e segurança Segurimax.
      
A Câmera Segurimax Dome Multifunção 4 em 1, é um produto confiável, de 
extrema flexibilidade e praticidade, com seu seletor rápido de tecnologias você 
pode escolher entre CVI, TVI, AHD e CVBS rapidamente de acordo com a sua 
preferência ou necessidade. Esta câmera vem equipada com lente de 3.6mm, 
resolução de 2.0MP e alcance infravermelho de 20 metros.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-
se a alertar o usuário sobre a presença de instruções de operação e 
manutenção importantes deste manual.

O relâmpago com símbolo de flecha dentro de um triângulo 
equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de “tensão 
perigosa” dentro do produto que pode ser de magnitude suficiente 
para constituir um risco de choque elétrico para pessoas.

SEGURANÇA ELÉTRICA: Todo o processo de instalação e as operações 
mencionadas aqui devem estar em conformidade com os códigos de segurança 
elétricos locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade 
por incêndios ou choques elétricos causados pela manipulação ou instalação 
inadequada.

INSTALAÇÃO: Não instale a câmera sobre lugares instáveis. A queda da câmera 
pode gerar danos ao produto. A câmera deve ser instalada em local protegido 
contra exposição a substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas. Não aponte 
a câmera ao sol, isso pode danificar o sensor de imagem e causar distorções nas 
imagens capturadas. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna 
do equipamento exceda os limites das especificações técnicas. Evite expor a 
câmera a campos magnéticos e sinais elétricos. Caso o suporte da câmera seja 
fixado a superfície metálica, certifique-se que essa superfície está devidamente 
aterrada e sem nenhum tipo de ruído.

COMPOSIÇÃO: Carcaça plástica de ABS, lente fixa, leds de infravermelho.
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ESPECIFICAÇÃO

Modelo Dome 4 em 1, 2.0MP, 3.6mm

Sensor 1/2,7” CMOS 2.0 Mega Pixels

Pixel Efetivos 1920(H)×1080(V)

Resolução de Imagem 1080P

Relação Sinal Ruído > 48dB

Sensibilidade 0 Lux  (com IR LED Ligado)

Lente 3.6mm

Ângulo de Visão 86°

Alcance IR 20m

IR Inteligente Sim

Dia e Noite Sim

BLC Sim

AGC – Controle Automático de Ganho Sim

DWDR Sim

Saída de Vídeo AHD/CVI/TVI/CVBS

Tensão/Corrente 12VCC (+/-10%)/ 280mA

Dimensões 95×65mm

Peso 162g

Ambiente de Operação

Temp. Armazenagem -30~ + 60ºC

Temp. Operação -10~ + 60ºC

Umidade de Operação 10% a 95% RH

Local de Instalação Interno

CONTEÚDO

Nome Quantidade
Câmera Segurimax Dome MultiFunção 4 em 1, 
2.0MP, lente 3.6mm

1

Manual do usuário 1

Parafusos de fixação 3

Buchas plásticas 3

Gabarito de furação 1

Leia atentamente as instruções deste manual de instruções antes de realizar 
a instalação do produto.
Não abra o produto, em caso de não funcionamento entre em contato 
através do email: sac@segurimax.com.br ou telefone (47) 3703-1888.

SEGURIMAX - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Rua Margarida Zimmermann, n. 222
Bela Vista | CEP 89111-094 | Gaspar - SC

SAC:  47 3703.1888
sac@segurimax.com.br

CNPJ: 17.011.376/0001-02
www.segurimax.com.br


