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APARÊNCIA DO PRODUTO
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1. Baixe e instale o aplicativo
A câmera PTZ inteligente suporta Android e iOS 
App. Para sua melhor experiência, leia o código QR 
abaixo e siga as instruções para concluir o registro 
do usuário.

2. Adicione o dispositivo

Faça login no aplicativo, conecte-se ao Wi-Fi e adicione o dispositivo de 
acordo com as instruções.

Android
Download

Download

App Store

Descarregar App

Ao conectar a câmera pela primeira vez, use o aplicativo e 
siga as instruções para configurar a rede da câmera.

Use um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o 
botão de reset do dispositivo por 5 segundos, então você 
ouvirá um tom, a luz começará a piscar e desta forma 
poderá inciar a configuração de rede.

INICIAÇÃO

CONFIGURAÇÃO
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Clique em "Adicionar câmera agora" no aplicativo e 
digite o nome da rede Wi-Fi e a senha que deseja que a 
câmera conecte.

Para garantir uma conexão de longa distância, a câmera 
só oferece suporte a 2,4 Ghz Wi-Fi com capacidade de 
penetração na parede mais forte e não oferece suporte a 
Wi-Fi para autenticação em nível empresarial atualmente. 
Certifique-se de que o Wi-Fi inserido atende aos 
requisitos. Após a conclusão, clique em "Continuar" para 
gerar o código QR para emparelhar a câmera.

CONFIGURAR CÂMARA
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2) Conecte o cabo de alimentação da câmera e a câmera 
começará a ler o código após um breve processo de 
reinicialização. Depois de ouvir o prompt correspondente, 
mire a câmera no código QR do aplicativo móvel, com 
uma distância de cerca de 20 cm (cerca de 7 polegadas) 
até que a câmera emita um som "Di", que representa que 
a digitalização foi bem-sucedida e o emparelhamento foi 
iniciado.

ALIMENTAÇÃO

(20cm)

3) Depois de um tempo, a câmera emitirá um som de 
alerta de uma conexão bem-sucedida. Neste momento, 
defina o nome do dispositivo no aplicativo e selecione o 
local onde deseja colocar o dispositivo. Clique em 
"Continuar" para concluir o emparelhamento.
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Você pode colocar a câmera em uma prateleira ou outras 
superfícies para usar, ou você pode instalá-la em uma 
parede para usar.
(1) Selecione um bom local para sua câmera
Selecione um bom local para sua câmera, instale a 
câmera em uma posição onde sua visão não seja 
bloqueada e certifique-se de que está dentro da 
cobertura da rede wi-fi.

Possíveis problemas de ligação:
Quando você ouvir o "Erro de senha de Wi-Fi", verifique se a 
senha de Wi-Fi inserida no aplicativo está correta;
Ao ouvir o "erro de autenticação", certifique-se de que sua 
rede Wi-Fi não seja um modo de conexão de rede de nível 
empresarial e que o dispositivo seja compatível apenas com 
a rede com nível de segurança abaixo de WPA-2;
Ao ouvir "Wi-Fi não encontrado", verifique se selecionou ou 
digite o nome do Wi-Fi correto, coloque o dispositivo 
próximo ao roteador Wi-Fi e certifique-se de que o roteador 
está ligado; observe que o Wi-Fi de 5 Ghz não pode ser 
pesquisado pelo dispositivo;
Quando você ouve o "tempo limite de recuperação de IP", 
isso indica que o número de dispositivos conectados ao 
roteador em sua casa é muito excessivo para conectar mais 
dispositivos. Remova alguns dos dispositivos conectados 
que não são comumente usados ou reinicie o roteador 
para limpar os dispositivos não conectados cuja concessão 
expirou. Pode ser necessário entrar em contato com o 
administrador do roteador;
Ao ouvir "Falha na conexão do serviço em nuvem", verifique 
se o roteador está conectado corretamente à rede externa e 
é comum que a desconexão da rede ou o roteador 
selecionado em sua casa seja um servidor de rede local. 
Certifique-se de que a rede está normal, e experimente 
desligar o firewall para conectar novamente.

INSTALAÇÃO CÂMARA
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(2) Instale o suporte

Fixe a câmera no local desejado. Você pode diretamente

a parede ou teto por parafusos e, em seguida, parafuse a câmera

COMPARTA A CÂMARA

Quando precisar ver a câmera com outros membros da 
família ou amigos, você pode usar esta função. Somente o 
administrador cuja conta está vinculada à câmera pela 
primeira vez pode compartilhar e configurar o dispositivo. 
Outros membros podem apenas ver o vídeo ao vivo ou 
reproduções do dispositivo.
1) Encontre a câmera que deseja compartilhar na página 
inicial do aplicativo ou na página de configuração da 
câmera. Clique no botão de compartilhamento e entre na 
página de compartilhamento.
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2) Clique em "Convidar" e um código QR será gerado para 
compartilhamento.
3) Para os membros que você precisa compartilhar, 
encontre "Adicionar um AMIGO

4) Digitalize o código QR em seu telefone celular e o 

compartilhamento será concluído depois de concordar.
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Quando você conecta sua câmera por meio do aplicativo, verifque 
se existe uma versão mais recente do Firware

 Certifique-se de que sua câmera está totalmente carregada ou 
conectada ao adaptador de energia antes de atualizar.

 Item

Ângulo horizontal  355°

Ângulo vertical  110°

 Câmara LENTE  Campo de visão 100°

  Resolução  1080P

 Vídeo bit rate  Adaptativo

 Imagem codificação standard  H.264/H.265

 Áudio Intercomunicador de áudio bidirecional duplex

 Armazenagem  Micro SD card (até 128GB)

Visão noturna  Infra vermelho

 Rede  Wi-Fi (2.4GHz 802.11b/g/n)

 Alimentação  DC 5V/1A

  temperatura  -20 ~ 55° C

 Tamanho (LxWxH)  72X72X120.5(mm)

ESPECIFICAÇÕES ATUALIZAÇÃO
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Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da 
FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:
(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferência que possa causar operação 
indesejada. Quaisquer alterações ou modificações não 
expressamente aprovadas pela parte responsável pela 
conformidade podem anular a autoridade do usuário para 
operar o equipamento.
(3) NOTA: Este equipamento foi testado e encontrado
(4) para cumprir os limites de um dispositivo digital Classe B, 
de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites 
foram projetados para fornecer proteção razoável contra 
interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com 
as instruções, pode causar interferência prejudicial às 
comunicações de rádio.
(5) não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma 
instalação específica.
(6) Se este equipamento causar interferência prejudicial à 
recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado
(7) nao desligar e ligar o equipamento, o usuário é encorajado 
a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes 
medidas:

Reoriente ou reposicione a antena receptora.
Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito
Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio / TV para 
obter ajuda.
Para manter a conformidade com as diretrizes de exposição de RF 
da FCC, este equipamento deve ser instalado e operado com uma 
distância mínima entre 20 cm do radiador e seu corpo: Use apenas 
a antena fornecida.

Abra o aplicativo e selecione sua câmera na página inicial. 
Clique no botão de compartilhamento na página inicial ou 
em "Compartilhar" nas configurações da câmera para entrar 
na página de compartilhamento e, em seguida, clique em 
"Convidar" para gerar um código QR. Seus amigos agora 
podem obter alguns dos direitos de acesso digitalizando o 
código QR em seu telefone.

AVISOS

FAQ

GESTÃO DE PERMISSÕES
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Em dispositivos Apple com iOS13 e superior, você precisa 
ativar a "permissão de localização" para o aplicativo nas 
configurações do sistema e alterá-la para "permitir ao 
usar".

Os grânulos da lâmpada infravermelha embutidos fazem 
com que a câmera mostre apenas algumas luzes 
vermelhas fracas quando a visão noturna é ativada, mas a 
qualidade da imagem ainda é clara em um ambiente sem 
luz.

Use uma rede sem fio de 2,4 GHz. O dispositivo não 
suporta que os fios de 5 GHz não funcionem. Enquanto 
isso, defina o método de autenticação Wi-Fi para WPA2-
PSK ou outro nível inferior de método de segurança. É 
necessária uma senha.

Após o teste, a distância de conexão Wi-Fi pode 
normalmente atingir até 250 metros em área aberta. No 
entanto, a situação real depende da força do Wi-Fi e do 
ambiente ao seu redor (paredes grossas, dispositivos 
eletromagnéticos, grandes objetos de metal causarão 
interferência nos sinais do Wi-Fi). Se o sinal de conexão da 
câmera for fraco ou instável, coloque a câmera o mais 
próximo possível do roteador.

Clique no ícone no canto superior esquerdo da página 
"Biblioteca" para começar a filtrar os vídeos por categoria. 
Selecione a categoria que deseja ver e clique em “Salvar” 
para ver as reproduções de vídeo.

Reconecte a alimentação. Se o dispositivo ainda não 
estiver funcionando, você pode usar um 
objeto pontiagudo para pressionar e segurar o 
botão de reinicialização por 5 segundos para 
remover todos os defeitos do dispositivo (os dados 
originais não serão perdidos neste 

NOME WIFI AO CONECTAR O WIFI

MOSTRAR LUZES VERMELHAS QUANDO O 
INFRAVERMELHO ESTIVER ATIVADO

REQUERIMENTOS DO WIFI

DISTÂNCIA DA CÂMARA PARA O ROUTER

VISUALIZAÇÃO DE VÍDEOS POR CATEGORIAS

O QUE FAZER SE O PRODUTO ESTIVER QUEBRADO
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