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Considerações legais
A vigilância por vídeo e áudio pode ser regulamentada por
leis que variam de acordo com o país. Verifique as leis de
sua região antes de usar este produto para fins de vigilância.
Este produto está sujeito a regulamentações de controle de
exportação da EAR dos EUA. Consulte e respeite sempre as
regulamentações das autoridades de controle de exportação
apropriadas.

Responsabilidade
Este documento foi preparado com muito cuidado. Informe
o escritório local da Axis sobre imprecisões ou omissões. A
Axis Communications AB não pode ser responsabilizada
por nenhum erro técnico ou tipográfico e reserva-se o
direito de fazer alterações sem aviso prévio no produto e
nos respectivos manuais. A Axis Communications AB não
fornece garantia de nenhum tipo com relação ao material
contido neste documento, incluindo, sem se limitar a,
garantias implícitas de comercialização e adequação a
fins específicos. A Axis Communications AB não deverá
ser responsável por danos incidentais ou consequenciais
relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste
material. Este produto deve ser usado apenas da forma para
a qual foi projetado.

Direitos de propriedade intelectual
A Axis AB possui direitos de propriedade intelectual
relacionados à tecnologia incorporada no produto descrito
neste documento. Em especial, e sem limitações, esses
direitos de propriedade intelectual podem incluir uma
ou mais das patentes relacionadas em axis.com/patent e
uma ou mais patentes adicionais ou patentes pendentes
submetidas nos EUA e em outros países.
Este produto contém software licenciado por terceiros.
Consulte o menu "About" (Sobre) na interface do usuário
do produto para obter mais informações.
Este produto contém código-fonte pertencente à Apple
Computer, Inc. sob os termos da Apple Public Source License
2.0 (consulte opensource.apple.com/apsl). O código-fonte
está disponível em developer.apple.com/bonjour/.

Reconhecimentos de direitos autorais e marcas
comerciais
©2017 Axis Communications AB, © 2017 Dell Inc. Todos
os direitos reservados. Este produto é protegido por leis
norte-americanas e internacionais de direitos autorais
e propriedade intelectual. AXIS COMMUNICATIONS,
AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas ou
comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros
nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou
registradas de suas respectivas empresas. Reservamo-nos o
direito de realizar modificações sem aviso prévio.
Dell™ é marca comercial da Dell Inc. Ethernet, Internet
Explorer, WWW são marcas registradas dos respectivos
proprietários. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows
Vista®, o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook®
são marcas comerciais ou registradas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Java
e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java
são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas
da Oracle e/ou suas afiliadas.

Modificações no equipamento
Este equipamento deve ser instalado e usado estritamente
de acordo com as instruções fornecidas na documentação
do usuário. Esse equipamento não contém componentes
cuja manutenção possa ser realizada pelo usuário.
Substituições ou modificações não autorizadas no

equipamento invalidarão todas as certificações regulatórias
e aprovações aplicáveis.

Descarte e reciclagem
Quando o produto atingir o final da vida útil, descarte-o
de acordo com as leis e regulamentações locais. Para
obter informações sobre seu ponto de coleta designado
mais próximo, entre em contato com as autoridades locais
responsáveis. De acordo com a legislação local, penalidades
poderão ser aplicáveis em função do descarte incorreto do
produto.
Europa

Este símbolo significa que o produto não deve ser
descartado no lixo doméstico ou comercial. A Diretiva
2012/19/EU sobre descarte de equipamentos elétricos e
eletrônicos (WEEE) aplica-se aos países-membro da União
Europeia. Para evitar danos potenciais à saúde humana
e/ou ao meio ambiente, o produto deve ser descartado
de acordo com um processo de reciclagem aprovado e
ambientalmente seguro. Para obter informações sobre
seu ponto de coleta designado mais próximo, entre em
contato com as autoridades locais responsáveis. Os usuários
comerciais devem entrar em contato com o fornecedor do
produto para obter informações sobre como descartar o
produto de modo correto.
Este produto está em conformidade com os requisitos da
Diretiva 2011/65/EU e 2015/863 sobre restrição ao uso
de determinadas substâncias perigosas em equipamentos
elétricos e eletrônicos (RoHS).
China

Este produto está em conformidade com os requisitos
da Marcação SJ/T 11364-2014 para restrição ao uso de
substâncias perigosas em produtos elétricos e eletrônicos.
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0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中
的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质
材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要
求。

Informações de contato
Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223 69 Lund
Suécia
Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30

https://www.axis.com/patent
opensource.apple.com/apsl
https://developer.apple.com/bonjour/


axis.com

Informações de garantia
Para obter informações sobre garantia dos produtos Axis e
informações relacionadas, acesse axis.com/warranty.

Suporte
Caso necessite de qualquer tipo de assistência técnica, entre
em contato com seu revendedor Axis. Se suas perguntas
não puderem ser respondidas imediatamente, o revendedor
encaminhará suas dúvidas através dos canais apropriados
para garantir uma resposta rápida. Se estiver conectado à
Internet, você poderá:
• baixar a documentação do usuário e atualizações de

software
• encontrar respostas para problemas resolvidos no

banco de dados de perguntas frequentes, pesquisar por
produto, categoria ou frases

• Informar problemas ao suporte da Axis fazendo login
em sua área de suporte privada.

• Participar de chats com a equipe de suporte da Axis.
• Visitar o suporte da Axis em axis.com/support.

Saiba mais!
Visite o centro de aprendizado Axis em
axis.com/academy para ter acesso a treinamentos,
webinars, tutoriais e guias.

https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/support
https://www.axis.com/academy




AXIS Audio Manager Pro C7050

Informações sobre segurança

Níveis de perigo
PERIGO

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.

ATENÇÃO
Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões
graves.

CUIDADO
Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões leves ou
moderadas.

AAAVISOVISOVISO
Indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em danos à propriedade.

Outros níveis de mensagens
Importante

Indica informações significativas que são essenciais para o produto funcionar corretamente.

Nota
Indica informações úteis que ajudam a obter o máximo do produto.
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AXIS Audio Manager Pro C7050

Instruções de segurança

ATENÇÃO
• O produto Axis deve ser instalado por um profissional treinado.

CUIDADO
• Cuidado com bordas de metal afiadas. Use luvas resistentes a cortes durante a instalação.

AAAVISOVISOVISO
• O produto Axis deve ser usado em conformidade com as leis e regulamentações locais.

• Armazene o produto Axis em um ambiente seco e ventilado.

• Evite expor o produto Axis a impactos ou pressão elevada.

• Evite expor o produto Axis a vibrações.

• Use apenas as ferramentas recomendadas ao instalar o produto Axis. O uso de força
excessiva com ferramentas elétricas poderia danificar o produto.

• Não use produtos químicos, agentes cáusticos ou limpadores aerossóis.

• Use um pano limpo úmido para limpar o produto.

• Utilize apenas acessórios que atendam às especificações técnicas do produto. Esses
poderão ser fornecidos pela Axis ou por terceiros.

• Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas ou recomendadas pela Axis.

• Não tente reparar o produto por conta própria. Entre em contato com o suporte ou seu
revendedor Axis para quaisquer questões relacionadas a serviços.

AAAVISOVISOVISO
• Ao transportar o produto Axis, use a embalagem original ou equivalente para evitar
danos ao produto.

Este produto Axis usa uma bateria de lítio CR2032 de 3,0 V como fonte de alimentação para seu
relógio interno de tempo real (RTC). Em condições normais, a vida útil mínima da bateria será
de cinco anos.

A bateria não deverá ser substituída a menos que necessário. No entanto, se for preciso trocá-la,
entre em contato com o suporte da Axis em www.axis.com/techsup para obter auxílio.

As baterias tipo célula de íons de lítio de 3,0 V contêm 1,2-dimetoxietano; etileno glicol éter
dimetílico (EGDME), nº CAS 110-71-4.
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AXIS Audio Manager Pro C7050

ATENÇÃO
• A troca incorreta da bateria poderá representar risco de explosão.

• Substitua somente por uma bateria idêntica ou uma bateria recomendada pela Axis.

• Descarte as baterias usadas de acordo com as regulamentações locais ou as instruções
do fabricante da bateria.
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AXIS Audio Manager Pro C7050

Guia de instalação

Este guia de instalação fornece instruções para a instalação do AXIS Audio Manager Pro C7050.
Para outros aspectos do uso do produto, acesse www.axis.com.

Etapas de instalação
1. Certifique-se de que o conteúdo da embalagem, as ferramentas e outros materiais

necessários para a instalação estejam em ordem. Consulte página 8 .
2. Estude a visão geral do produto. Consulte página 9
3. Conecte os cabos. Consulte página 10
4. Configure o PC. Consulte página 11
5. Introdução. Consulte página 11

Conteúdo da embalagem
• AXIS Audio Manager Pro C7050
• Cabo de alimentação
• Documento de segurança e regulatório
• Guia de Instalação (este documento)
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AXIS Audio Manager Pro C7050

Visão geral do produto

Dianteira e traseira

1 Botão liga/desliga, luz de energia
2 Luz de atividade da unidade de disco
3 Conector de áudio universal
4 Conector de saída
5 USB 3.1 (2)
6 Slot para trava Kensington
7 Anel para cadeado
8 Conector de rede
9 Conectores USB 3.1 (4)
10 Conector DisplayPort 1.2
11 Conector HDMI 1.4
12 Conector do adaptador de energia
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AXIS Audio Manager Pro C7050

Conexão dos cabos
Importante

Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos nesta seção, leia as informações de
segurança que foram fornecidas com seu computador. Para obter informações adicionais,
consulte www.axis.com.

1. Conecte os monitores aos conectores de monitor.

2. Conecte o teclado e o mouse USB.

3. Conecte o cabo de rede.

4. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.
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AXIS Audio Manager Pro C7050

5. Pressione o botão liga/desliga no monitor e no computador.

Configuração do PC
Quando o computador é ligado, o sistema operacional é iniciado. Siga as instruções exibidas na
tela para configurar o PC.

Introdução ao AXIS Audio Manager Pro
Para obter informações sobre como usar o AXIS Audio Manager Pro, siga as instruções contidas no
manual do usuário disponível em www.axis.com.

Informações adicionais
• Para obter a versão mais recente deste documento, consulte axis.com
• Para ter acesso a treinamentos online e webinars úteis, consulte axis.com/academy.
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