
Passo 4 Configuração dos ajustes de rede
Ajustar a configuração da câmera após desativar temporariamente o programa de proteção (firewall). 
Depois de ter concluído as configurações da câmera, retorne ao estado original.
Entrar em contato com o administrador da rede ou com o provedor de serviços Internet para informa-
ções sobre os ajustes da configuração da rede.

[1] Inserir o CD-ROM fornecido na unidade de 
CD-ROM do computador utilizado.

 O Contrato de licença será exibido. Ler o Contrato e 
selecionar “Eu aceito os termos do contrato de 
licença”, e clicar [OK].
⇒⇒ A janela de inicialização será exibida.

Nota:
• Caso a janela de inicialização não seja exibida, clicar duas vezes o arquivo “CDLauncher.exe” do 

CD-ROM.
• Consulte “Utilização do CD-ROM” nas Instruções de Operação do site da web de apoio da 

Panasonic para mais informações sobre o inicializador CDLauncher.

[2] Clique no botão [Executar] próximo a [Software de configuração IP].
⇒⇒ A tela de [Software de configuração IP Panasonic] será exibida.
O endereço MAC/endereço IP da câmera detectada será exibido.

[3] Selecione a câmera a ser configurada (q), e clique em [Configuração de rede] (w) 
para alterar as configurações da rede. Então, clique em [Acessar câmera] (e).

Nota:
• Selecione a câmera com o mesmo endereço MAC que o endereço MAC impresso na câmera a 

ser configurada.
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[4] Quando a janela de registro de administrador é exibida, digite o “Nome do usuário”, 
a “Senha” e “Redigite a senha” seguindo as instruções exibidas na tela e, depois, 
clique no botão [Definir].

 Mantenha o seu nome de usuário e senha em um local seguro e fora da vista dos outros para 
garantir a segurança. Depois de completar o registro, a câmera será automaticamente reconec-
tada e aparecerá a janela de autenticação. Insira o nome do usuário e a senha registrados. 

 A definição padrão da autenticação 
de usuário é “Ligado”. Para mais 
informações, consulte a seção 
“Prefácio” nas Instruções de ope-
ração.
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IMPORTANTE:
• Se a configuração de autenticação de usuário é deixada em “Desligado” quando a câmera é utili-

zada através da Internet, poderá levar ao acesso indesejado por terceiros. Deixe a configuração 
de autenticação de usuário em “Ligado”.

[5] A conexão de rede é concluída quando as imagens ao vivo da câmera são exibidas.

Nota:
Para obter mais informações sobre o seguinte conteúdo, consulte as Instruções de operação.
• Antes de utilizar a câmera, ajuste a [Data e hora] na tela [Básico] de “Config.”.
• É impossível exibir imagens H.265 (ou H.264) ou imagens MJPEG, receber/transmitir áudio, exi-

bir registros e exibir em tela cheia quando o software de visualização “Network Camera View 4S” 
não estiver instalado no computador.

• As imagens podem demorar algum tempo a ser exibidas, dependendo do ambiente do seu 
computador.

• Na hora da compra, os conectores de entrada e saída de áudio estão configurados para “Desligado”. 
Se for necessário, altere a configuração na tela “Áudio”, em “Config.”.

• Devido a medidas mais estritas de segurança no programa “Software de configuração IP”, a 
“Configuração de rede” não pode ser alterada após decorrerem cerca de 20 minutos desde que 
for ligada a alimentação da câmera a ser configurada. (Quando o período efetivo é ajustado a 
“20 min” em “Configuração rápida de IP se adapta ao período”.) Contudo, a configuração pode 
ser alterada após 20 minutos para câmeras no modo de configuração inicial.

Se as imagens não são exibidas, defina a exibição de compatibilidade do navegador. Para mais 
detalhes sobre a configuração, acesse nosso site da web (https://security.panasonic.com/support/
info/ <No. de controle: C0104>). 


