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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
A série da mesa controladora utiliza a seguinte matriz nos sistemas de mudança:
A mesa controladora está avaliada para controle total da função: para os sistemas de monitores 1-
256. Ambas as versões da mesa controladora para desktops estão disponíveis para acessar a matriz 
das funções de mudança.
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Capítulo I Introdução

1. Visão Geral
Esta mesa controlador é uma poderosa mesa multifunção controlando a matriz e diversas funções do sistema, 
programação matriz de dome, diversos tipos de DVR (funções com controle centralizado), domes de alta velocidade e 
pode decodificar diretamente pelo controle. Com função de proteção do teclado.

2. Equipamento
Na tecla marcada com as duas funções em inglês e (caracteres chineses / símbolos) significa que a função em inglês é 
utilizada principalmente para função matriz do sistema; caracteres chineses / símbolos de função são principalmente 
usados para operar o DVR, veja as teclas de função de operação do DVR (tabela das teclas e significados).

Digital District – usado para entrar na câmera, no monitor e selecionar áreas.
MON – selecionar monitor CAM – selecionar câmera
ARM – armar e desarmar alarme TIME – tempo do dispositivo
CALL – ponto pré definido OPEN – abrir a abertura de lente
CLOSE – fechar a abertura de lente NEAR – ajustar o foco (+)
FAR – ajustar o foco (-) WIDE – imagens panorâmicas
TELE – close up na imagem NEXT – mudar para a próxima câmera
CLEAR – limpar o “tipo” mostra os números no display
ROCKER AREA – controle principal, para baixo, para esquerda, para direita e o zoom da lente
OFF – desabilita interruptor subsidiária ON – habilita interruptor subsidiário
RUN – ativa a varredura PRESET – ativa automaticamente o ponto de preset
HOLD – para espontaneamente a mudança AUX – funções auxiliares
DVR – VCR HOTKEY – atalhos
SALVO – ativa uma mudança sincronizada ACK – reconhecimento
MENU – sair do menu matriz LAST – câmera anterior
0-9 – teclas numéricas

Nota:
Após ligar a mesa controladora, o endereço da mesa encontrará automaticamente a matriz; caso o endereço matriz não 
encontre automaticamente após 2 segundos voltará a operação normal, desta vez a taxa de trasmissão será a mesma 
utilizada pela última vez, precisando mudar, pressione “teclas 995 + tecla AUX” reset no menu da mesa (será necessário 
reinicar).
Quando a matriz principal co existir em um sistema a taxa de transmissão da comunicação entre o DVR e a mesa deverá 
ser de 9600bps, outrora o DVR não poderá ser operado.
Quando o sistema existir apenas na mesa controladora, DVR e os dois sistemas deverão ser o mesmo a taxa de 
transmissão e protocolo.

Imagem do painel da mesa controladora
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Visão Traseira da Mesa Controladora

3. Configurações da Mesa Controladora
3.1 Menu da Mesa

1. Digite “995 + AUX”, para entrar no menu da mesa, como mostra a figura abaixo.

2. Para selecionar o modo de operação pressione o número correspondente da mesa controladora:
(1) para o modo hospedeiro, pode ser conectado diretamente no PTZ.
(2) modo matriz, para ser conectado para a matriz. Se selecionar a opção “2” modo de seleção matriz. É demonstrado 
como abaixo:

Isso significa que o usuário pode entrar o endereço de conexão da matriz. Os usuários precisam apenas entrar com o 
endereço do keypad para poder ser determinado e então pressione “ACK”. O endereço da mesa varia 1-16. Se entrar 
“1+ACK”, o endereço da mesa ficará configurado como Nº 1.

3. Se selecionar uma escolha para entrar em modo host de controle PTZ. Precisa entrar com uma taxa de transmissão 
como mostra a seguir.

4. Completando a seleção da taxa de transmissão, entre com o protocolo de transmissão do Dome. Como mostra a 
seguir.
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5. Completando a seleção da taxa de transmissão, selecione o protocolo no DVR. Como mostra a seguir.

6. Após as configurações.

Capítulo II: Matriz de Mudança da Controladora/Controles do Sistema

1. Mesa Controladora Ligada
Conexão de sistema matriz: Conector de energia via fonte DC ou núcleo integrado de 8 linhas, interface RJ45 
energizada via fonte de energia de 9V. E o fio de 8 núcleos está corretamente conectado a outra entrada da interface de 
comunicação da matriz, a tela do LCD exibirá uma mensagem de boas vindas. Figura abaixo.

Nota: Configuração do endereço da mesa, confira nas configurações da mesa.
Se a configuração com a matriz estiver OK, o indicador de comunicação piscará (CODE), e a tela do LCD exibirá:

Pedirá para entrar com o código de senha (senha padrão: “0000”), insira: “****” + ACK. A senha da mesa estando 
correta piscará a luz CODE, mesa e matriz em estado de controle. Caso não pisque a luz CODE ou o LCD não apareça 
nada, a comunicação com a mesa e a linha pode estar pegando a conexão ou errada ou estar sem nenhuma conexão, 
confira a linha da comunicação entre a matriz e a mesa e se está corretamente conectada. Então reinicie a mesa.

2. Matriz de Mudança da Controladora/Controles do Sistema
As apresentações a seguir precisam estar com a conexão correta para a conexão com a matriz poder ser conectada.

2.1 Opções de entrada e saída de vídeo da mesa
A mesa precisa estar conectada corretamente com a matriz, para operar a seleção de vídeo, escolha o monitor então 
selecione a câmera para acessar a operação da câmera.
Exemplo: o 2º monitor nas imagens da câmera 6.

1. Entre “2 + MOM”
2. Entre “6 + CAM”

2.1.0 Selecione a rede matriz:
1. Entre o número desejado da matriz (100-116)
2. Pressione a tecla MENU, então o número escolhido para a matriz. Aparecerá no LCD.
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Por exemplo: para chamar a 2ª matriz
1. Pressione 102 nas teclas numéricas
2. Pressione a tecla MENU

Neste caso, a segunda matriz de rede é matriz controlada atualmente.

2.1.1 Sintonize o monitor a mesa controladora
1. Na área digital entre com o número desejado do monitor
2. Pressione a tecla MON, então monitor LCD: o display exibirá o número de entrada deste novo monitor.

Por exemplo: selecionando o 2º monitor:
1. Pressione a tecla numérica 2
2. Pressione a tecla MON

Neste caso, o 2º monitor é monitor atualmente controlado.

2.1.2 Selecionando uma câmera para o monitor selecionado:
Entre o número da câmera desejado na área do teclado digital (certifique se que existe conexão de vídeo com monitor 
para o número selecionado).
Pressione a tecla CAM não aparecerá na mesa, o usuário poderá checar a operação pelo estado do caracter e número da 
câmera.
Neste caso, a imagem da câmera poderá ser mudada para o monitor selecionado.

1. Pressione a tecla numérica 2
2. Pressione a tecla MON
3. Pressione a tecla numérica 1
4. Pressione CAM

Então o 2º monitor mostrará as imagens da câmera 1

2.2 Controlando o decodificador (câmera remota)
A operação da câmera PAN e TILT, lentes, preset e funções auxiliares funcionam quando a câmera está ativada para um 
monitor controlado.
Caso a câmera esteja programada para não controlar, a mesa controladora da câmera será invalida.

2.2.1 Operação PTZ:
1. Selecione a câmera controlada para o monitor controlado.
2. Mova e mantenha o level de operação para a direção do movimento do PTZ, então pode mover o PTZ, a velocidade 
do movimento do vetor PTZ proporcional para o grau de desvio do level de operação, a alavanca de operação fora de 
centro, a velocidade de movimento rápido do pan.
3. A alavanca de operação para trás da posição central para o movimento do PTZ.

2.2.2 Controle de Lente
A direita da mesa controladora, uma série de botões para o controle variável da lente, botões:
CLOSE / OPEN para o controle remoto eletrônico de abertura da lente. Via estes dois botões pode mudar a quantidade 
de entrada de luz na lente, para assim obter um sinal de vídeo mais moderado.
NEAR / FAR para o controle do foco da lente, melhor a qualidade da imagem.
WIDE / TELE usado para mudar a distância varifocal da lente, para obter uma imagem de captura mais aberta ou mais 
fechada.

Operação:
1. Selecione a câmera controlada e monitor controlado
2. Selecione a tecla de função da lente que você quer operar, você poderá controlar a lente.
3. Solte o botão para parar a operação da lente.

2.2.3 Funções de operação em modo Standby (auxiliares)
Teclas da mesa AUX ON / OFF controlam as funções (auxiliares) em modo standby, funções específicas em modo 
standby e números correspondentes:
1 + AUX + ON / OFF decodificador auxiliar ON / OFF
2 + AUX + ON / OFF decodificador auxiliar 2 ON / OFF
4 + AUX + ON / OFF decodificador auxiliar de iluminação ON / OFF
5 + AUX + ON / OFF ligar e desligar a câmera
6 + AUX + ON / OFF energia ON / OFF do decodificador de alcance do alarme
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Operação:
Escolha a câmera e monitor desejados, entre com o número de (1-6) referente da operação desejada, tecla AUX, 
pressione o botão ON para habilitar a função e OFF para desabilitar.

2.2.4 Funções de escaneamento PTZ (suporte a entrada frontal do equipamento)
Escaneamento automático: 8 + AUX + ON / OFF auto escaneamento ON / OFF.

Nível limite de escaneamento:
1. Selecione a câmera e monitor controlados.
2. 9 + AUX + ON configuração de PAN limite para a esquerda, PTZ começará a rodar.
3. Pressione OFF configuração de rotação final a esquerda do Dome
4. 8 + AUX + OFF para parar o nível limite de escaneamento do PTZ

2.3 Controlando Dome Inteligente de Alta Velocidade:
2.3.1 Velocidade variável de movimento horizontal e vertical:
A velocidade de movimento do vetor do speed dome é proporcional ao grau de desvio da alavanca de operação, a 
alavanca e operação estando mais distante do centro dela, o pan de velocidade se moverá mais rápido.

2.3.2 Operação de Lentes:
Operação CLOSE / OPEN ajusta a abertura da lente;
Operação NEAR / FAR ajusta o foco da lente;
Operação WIDE / TELE ajuste para imagens panorâmicas ou para close-up.

2.3.3 Configurações de Preset:
Selecione a câmera, operações de balancim do zoom assim como ajustes de imagem, entre o número de preset pré 
definido, e então pressione a tecla PRESET.
Por exemplo: Definir a posição de preset nº 6
1. Ajuste a imagem
2. Pressione 6
3. Pressione a tecla PRESET.

2.3.4 Chamando o preset:
Selecione a câmera, entre o número de preset, pressione a tecla CALL, o preset mostrará a imagem no monitor. 
Anteriormente não definiu a imagem de preset, a imagem do monitor não mudará.

2.3.5 Limpando o Preset:
Entre com o número de preset que precisará limpar, pressione a tecla CLEAR, pressione CALL.
Por exemplo: Limpando a posição de preset de número 5.
1. Tecla 5
2. Pressione Call
3. Pressione a tecla Clear.

2.3.6 Teclas de Atalho rápido:
As teclas de atalho rápido são teclas inteligentes editáveis. Projetadas de acordo com a grande variedade de speed 
domes do mercado.
Método de edição de acordo com os seguintes passos:
Primeiro encontre as instruções de função do speed dome que você quer chamar:
1. Entre o nº (Número de Instrução).
2. Defina com sucesso pressionando a tecla de atalho por 3 segundos.
Na próxima vez, basta pressionar a tecla de atalho que chamará diretamente a função definida.
Nota: configuração de fábrica é o nº 1 para o tour de grupo correspondente a empresa.

2.4 Programando automaticamente a sequência de mudança
O monitor da mesa muda automaticamente através de uma programação apropriada, então pressione o teclado 0+tecla 
RUN, no monitor mostrará automaticamente a série de exibição ordenada de entrada de vídeo especificada pelo 
programador. A mudança pode ser reciclada automaticamente, podendo permanecer numa entrada de vídeo.
2.4.1 O monitor alterna automaticamente o processo de programação da seguinte forma:
1. Chame o número do monitor, que precisará ser configurado automaticamente.
2. Entre o número de mudança da câmera de início automático.
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3. Entre o número da câmera de término para mudar automaticamente.
4. O monitor mudará automaticamente e começará a funcionar.
5. Entre o tempo que você permanecerá em cada câmera, 1-240 segundos.
Nota: Tecle 997 + tecla AUX. Esta etapa removerá a sequência de mudança automática original do monitor, salve o 
monitor existente para alternar automaticamente a sequência.

6. Pressione N (teclado numérico diferente de zero) + tecla CAM pode ser a partir do monitor para mudar 
automaticamente o modo de programação. A imagem que permanecerá na tela será da câmera selecionada.
Exemplo: No 3º monitor mude entre as imagens das câmeras 2-5 e permanecer por 4 segundos:
3-MON
2-ON
5-OFF
0-RUN
4-TIME

2.4.2 Adicione uma câmera automaticamente programada para a fila de mudança:
Proceda a seguir:
1. Selecione o número do monitor para ser programado, pressione a tecla do número + “MON”;
2. Selecione o número da câmera que você quer aumentar com a tecla ON, pressione a tecla numérica + “ACK”.
3. Aumento do tempo de permanência da câmera, pressione a tecla digital “TIME”.

2.4.3 Delete uma câmera automaticamente programada da fila de mudança;
Proceda a seguir:
1. Selecione o número do monitor para ser programado, pressione a tecla do número + “MON”;
2. Selecione o número da câmera que você quer deletar, pressione a tecla numérica + ACK + OFF

2.4.4 Alterar o tempo de permanência automática da câmera na fila de mudança:
Proceda a seguir
1. Digite o tempo de permanência (2-240).
2. Então pressione a tecla TEMPO.

2.4.5 As chamadas alternam automaticamente:
1. Selecione o número do monitor que você deseja executar, pressione a tecla numérica + “MON”;
2. Entre a tecla 0 + tecla “RUN”.

2.4.6 Pare a execução automática de mudanças:
Pressione “N” (tecla não numérica) + tecla “CAM”, você pode parar a execução automática de mudanças, e permanecer 
para mostrar a câmera chamada.
Pressionando 0 + RUN pode continuar a execução automática de mudança.

2.4.7 Progressivo / Mudar o sentido de direção da mudança:
Mudando para próxima imagem da lista, ou configurando a direção de mudança da lista para a seguinte pressione a 
tecla NEXT.
Tecla LAST está mostrando a troca de imagem da fila de mudança, ou defina para mudar a sequência da lista em ordem 
reversa.

2.5 Monitor de Reforço
O alarme pode mudar automaticamente a saída de vídeo para saída de vídeo. Sistema via interface de 32 contatos 
integrada ou a unidade de interface de expansão de alarme para alarme. 
Ann (número do alarme), irá ser mostrado abaixo do número da câmera na tela do monitor durante a área do estado do 
alarme. Estas letras serão mantidas na imagem até o alarme ser liberado.
Maneiras para liberar o alarme: podendo ser liberado manualmente ou automaticamente. Estas maneiras claras para sair 
do alarme e monitorar o retorno ao trabalho antes do estado de alarme.
Liberação automática, (AUTO 1 na programação de reforço) a tela do alarme será eliminada automaticamente do 
monitor. Esta abordagem pode capturar qualquer momento do alarme. Uma vez que a tela de alarme seja liberada do 
monitor, pressione o número de contato do alarme, em ordem aparecerá no monitor o próximo alarme. Uma tela da 
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câmera como um alarme aparece novamente. Então o alarme correspondente do contacto irá desligar e depois fechar.
Liberação manual, (via a tecla ACK para confirmar o alarme) . Pelo caminho de manualmente tela de alarme vários 
retidos seu monitor correspondente, até o acesso da mesa a estes alarmes, o alarme estará confirmado. Precisa apenas 
apertar n (número de correspondente ao alarme) + ARM + ACK. Note que apenas no monitor especificado e aperte a 
tecla ACK quando aparecer a tela de alarme, uma tela de alarme será liberada. Para fazer a imagem de uma alarme 
aparecer numa câmera novamente, este número de contato do alarme precisa ser desconectado e fechado.
Ações: quando estas imagens de alarme aparecerem no monitor, handle alarm event, digite o número correspondente ao 
alarme, e pressione as teclas ARM + ACK, para liberar a tela do alarme:

2.5.1 Fortificação:
Monitor armado, de acordo com o procedimento a seguir:
Pressione a tecla numérica correspondente ao alarme;
Pressione a tecla ARM;
Pressione o botão ON.
Por exemplo, a primeira zona segura;
Pressione a tecla 1
Pressione a tecla ARM
Pressione a tecla ON.

2.5.2 Desarmar
Para desarmar o monitor proceda da seguinte forma;
Pressione a tecla numérica correspondente ao alarme;
Pressione a tecla numérica 3
Pressione a tecla ARM
Pressione a tecla OFF

2.6 Salvando as Configurações
Sistema de mudança livre, fortificação, tempo de saída do alarme, para futura inicialização, siga os seguintes passos:
Pressione a tecla “997 + botão AUX”.

2.7 Instruções de botões e chaves do menu:
Entrar e sair da programação  Menu
Entrar sub-menu tecla ON
Sair sub-menu tecla OFF
Cursor para cima Joystick para cima
Cursor para baixo Joystick para baixo
Cursor para esquerda Joystick para esquerda
Cursor para direita Joystick para direita
Página anterior LAST
Página seguinte NEXT
Página programada à esquerda RUN
Página programada à direita HOLD
Números 0-9

2.8 Mova os caracteres da tela
1. Selecione o número do monitor que deseja mover o caractere.
2. 996 + AUX.
3. Opere o shuttle. Para a direção que você deseja mover os caracteres.
4. Caracteres movidos ao lugar, utilize 996 + AUX para sair desse modo.

2.9 Bloqueio de operação da mesa.
1. Operação da mesa está completa, sendo assim para prevenir operações ilegais coloque a mesa em modo de bloqueio.
Método de operação: pressione 991 + tecla AUX, na área do LCD irá aparecer para inserir senha.
2. Destravar o modo de bloqueio
Métodos de operação: “****” ACK
Nota: Na área de operação acima aparece apenas ----, os quatro algarismos da senha para desbloqueio (padrão de fábrica 
é “0000”)

2.10 Configurações de senha da mesa.
A senha da mesa está limitada para 4 dígitos. Caso queira alterar a senha padrão siga os próximos passos:
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1. Insira “990”;
2. Pressione o botão AUX;
3. Entre os quatro dígitos da senha “****”;
4. Pressione a tecla ACK.
Nota: Caso esqueça sua senha, você pode checar via as funções do Menu no item da mudança matriz KEYBOARD 
PASSWORD.

2.11 Guia de operação da mesa:
1. Selecionando Monitor n MON (“n” representa o número do item que gostaria de selecionar)
2. Selecionando a câmera n CAM
3. Alternância livre 0 RUN
4. Início / fim de alternância n MON n ON / OFF
5. Alternância livre de tempo n MON n TIME
6. Imagem protegida n ACK OFF
7. Adicionar imagem n ACK ON
8. Alternância geral n RUN
9. Parar todas as alternâncias genéricas 99 + RUN
10. Mudanças sincronizadas 10 (1-32) SALVO

Grupos de mudança (33-40) SALVO
Parar grupos 88 + SALVO / HOLD

11. Última imagem / próxima mudança LAST
12. Próxima imagem / última mudança NEXT
13. Parar mudanças 13 n HOLD
14. Salva o estado e configurações da matriz 997 AUX
15. Armar n ARM ON
16. Desarmar n ARM OFF
17. Confirmação de liberação de alarme n ARM ACK
18. Mover caracteres 996 AUX joystick
19. Direções de PTZ n CAM + joystick
20. Iris +/- n CAM CLOSE / OPEN
21. Foco +/- n CAM NEAR / FAR
22. Zoom +/- n CAM WIDE / TELE
23. Auxiliar 1 ON / OFF 1 AUX ON / OFF
24. Auxiliar 2 ON / OFF 2 AUX ON / OFF
25. Luz auxiliar ON / OFF 4 AUX ON / OFF
26. Power câmera ON / OFF 5 AUX ON / OFF
27. Energia da sonda ON / OFF 6 AUX ON / OFF
28. Scan automático de PTZ ON / OFF 8 AUX ON / OFF
29. Início e fim do limite horizontal do PTZ 9 AUX ON / OFF
30. Sirene ON / OFF 999 AUX ON / OFF
31. Definir o preset n PRESET
32. Selecionar a posição de preset n CALL
33. Limpando o preset n CALL Clear
34. Desbloquear o sistema da mesa “senha” ACK
35. Bloquear o sistema da mesa 991 + AUX
36. Entrar na programação do menu MENU
37. Sair da programação MENU
38. Proteção por senha da mesa 991 + AUX
39. Definir a senha da mesa 990 + AUX
40. Menu da mesa 995 + AUX

2.12 Controle do DVR
As teclas da mesa são equivalentes às teclas do painel frontal do DVR. Quando a mesa estiver controlando o DVR. As 
funções das teclas da mesa podem não ser as mesmas para alguns DVR, devido aos diferentes padrões de fabricação. 
Para funções específicas por favor confira a tabela para operações e botões embutidos. Certifique-se que esteja 
conectado adequadamente ao DVR, a taxa de transmissão e protocolo devem ser consistentes com o DVR. Assim 
poderá ter efeitos. Existem diferentes conexões e operações para diferentes produções e diferentes modelos. Para 
explicações mais detalhadas, confira as diferentes instruções dos fabricantes.
Pressione a tecla DVR, “na terceira linha mostrará” DVR 01: seguido pelo número 01.
Representa o endereço atual do DVR conectado.
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2.12.1 Defina, endereço do DVR e parâmetros do serial.
2.12.1.1 Defina os métodos do DVR Haikang:
Menu principal: Configurações locais > número do dispositivo.

Configurações da porta serial
Sem controle de fluxo para o console
2.12.1.2 Definições de métodos para DVR Dahua:
Menu principal > configurações do sistema > configurações gerais > número local

Configurações da porta serial.
Seleção de função da porta serial: mesa controladora via rede
O usuário do menu de controle do teclado deve ser cancelado
2.12.1.3 Definições do método do DVR Hanbang
Menu principal > definir PTZ > configurações da porta serial.
Dados do conjunto de 8 bits, parada para 1 bit. Taxa de transmissão é de 9600BPS.

2.12.2 Selecione o endereço do DVR.
Tecla do endereço + tecla numérica, como o primeiro endereço.

2.12.3 Selecione a imagem do DVR.
Haikang, Dahua pressione a tecla CAM + tecla numérica, como a escolhida nº 1: “CAM + tecla + tecla + tecla”.
Para formato de tela única, pressione a tecla de mudança até a tela desejada.

2.12.4 Operação PTZ via DVR
Quando precisar operar o PTZ, pressione a tecla PTZ. Correspondente as teclas de controle funcionais correspondentes 
ao controle PTZ da mesa.
Para ser efetivo. Para sair do controle PTZ, Dahua pressione a tecla multi tela, para Haikamg pressione botão eject, 
“Neste caso, as teclas de função PTZ da mesa se recuperarão correspondente para controlar a funcionalidade do DVR.

2.12.5 Preset chamada pelo DVR
Para Haikang pressione “CALL / tecla preset, então entre com os 3 números. Assim como para chamar o preset 1: “ 
CALL / PRESET + tecla 0 + tecla 0 + tecla 1”.
Para Dahua chame o Preset via menu do PTZ. Para informações mais detalhadas confira o manual do  DVR.
Pressione a tecla DVR “sair do controle do DVR”.

Capítulo III - Controlando Individualmente Dispositivos com Entrada Frontal

1. Definindo o modelo de controle individual
Caso a mesa não esteja usando o controle matriz mas separado pelo controle dome de alta velocidade, decodificador e 
speed dome. A mesa controladora deve estar definida em modo host, quando a mesa estiver ligada e funcionando em 
condições de trabalho, entre 995 AUX. Pressione a tecla do número correspondente para selecionar a taxa de 
transmissão desejada, pressione a tecla de número correspondente para selecionar o protocolo, você pode configurar. 
Consulte especificamente na primeira parte das configurações da mesa.

1 – Selecione câmera PTZ 1, decodificador PTZ (a seguir o equipamento denominado na entrada frontal) endereço:
n + CAM
Por exemplo: para controlar o dispositivo com entrada frontal de endereço 5:
1. Pressione a tecla numérica “5”, na área de entrada da mesa 0005
2. Pressione CAM
3. Controle do equipamento com entrada frontal
Métodos específicos de operação, confira as seções “mudança de controle de matriz / sistema de controle”.

Declaração:

Nós não nos responsabilizamos por quaisquer problema que possa conter neste manual, sendo que o produto e software 
podem sofrer alteração sem aviso prévio. Do mesmo modo que não temos responsabilidade pela interpretação equívoca 
por parte do leitor e usuário. 

11


