GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO
Primeiro, deve vericar se
celular já tenha se conectado
na rede do wi.

1.Programas de instalação e download
de APP para smart phones

Com o modo AP selecionado,
clique em’Device Unlinked’
na sua janela de ‘APP’, na
opção AP conguração rápida’
Como a conguração padrão
de câmera é o modo hotspot
AP , pressione a tela de
reinicialização para ativar o
modo ‘HOTBOT’ em seu
aplicativo.

1° passo:
selecione ‘wi smartlink’ na
opção apresentada na tela do
celular, conforme a fígura
2°passo:
selecione o ponto de acesso
e insira a senha(conre a
senha novamente).Clique
em ’NEXT’.

Busca ‘‘V380’’ na APPSTORE para
instalação de aplicativos

Busca ‘‘V380’’ na GOOGLEPLAY
para instalação de aplicativos

2.Adicionar & Assistir

Modo 2:Conguração rápida de aplicativos(esse modo é
incompativel para iphone)

Congurar câmera WIFI apartir do ponto de acesso(HOT POT)
1.Pressione o botão de reset por 1à 2 segundos,ou congure-o pela ‘Network
Setting’ do aplicativo.
2.Adicione a câmera à lista de dispositivos por ‘Search Device’.

Abra wlan do seu telepone
celular e conecte-se ao
dispositivo ‘hotpot’.

O modo conguração(hot)
precisa ser usado no modo
de descanso.

Após fazer a conexão do wi da câmera, através do ponto de acesso, com o ‘login’ e a
senha inserida , este processo poderá levar de 30 á 60 segundos para o devido
reconhecimento da conexão. Em seguida, depois de clicar na lista de dispositivos e
selecioná-lo,poderá ver o vídeo ao vivo.

Modo 1:WIFI Smartlink

Os dispositivos que suportam smartlink deverão ser congurado por voz,através
do prompt:’Conguração do smartlink por WIFI’.A conguração padrão de outros
dispositivos como câmera ao ar livre,é o modo de ponto de acesso AP e pode ser
congurado de acordo com’Conguração rápida de AP’ ou ‘conguração de ponto
de acesso.’

O dispositivo aparecerá
na ‘interface’principal,
clique nele para assistir
a imagem.

Importante:
1.O WIFI deverá estar padronizada no modo: wi
smartlink
2.Quando usar o roteador da câmera como WIFI
para encontrar a câmera no modo WIFI,deverá
pressionar o botão ‘reset’ por 10 segundos(para
câmeras do modelo PTZ)
3.Para operar a câmera de modo independente a
função’hot bot’ deverá ser selecionada para isso,
deve pressionar o botão por 1à 2 segundos no
modo ‘smartlink’ da câmera .Essa opção pode ser
encontrada entre os aplicativos intalados ’network
setting’
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Clique em ‘LAN search’e quando o resultado aparecer,clique
em’add selected device’ para que mostre a lista de dispositivos
do aparelho.

3.Reprodução de vídeo

4.Conguração do dispositivo

Escolha o dispositivo

5-Perl do usuário:modique o nome do usuário e a senha da câmera;
6-Conguração do IP:O equipamento pode ser congurado de modo
automático ou manual;
7-Versão:obter informações do hardware do dispostivo.

8.Outras funções

Após vericar o dispositivo,
faça a conguração de acordo
com as instruções.

Procura de registro de arquivos

Reproduzir arquivos gravados

1-Conguração de rede
O modo AP e o modo de estação podem ser trocados
Modo AP:congure a operação da câmera para um ponto de acesso independente
(HOTPOT).(A câmera WIFI funciona como um ponto de acesso WIFI,o prexo é ‘MV’)
Modo de estação:congure a câmera como estação WIFI,ou seja,a câmera conectará
o roteador WIFI que você selecionou e poderá acessá-lo à internet.
2-Congueração da gravação

conguração do aviso de alarme do
telefone celular
Visualizar,compartilhar,excluir video e
imagens
Selecionar servidor
vericar conguração e instruções do
dispositivo e FAQ’S.
congurar senha do aplicativo
atualizar versão do aplicativo
2,arquivos de
gravação

1.congurações
de rede

Programar gravação:realizar gravação programada;
Alarme de gravação :lembrete de ‘gravar’;
Gravação em áudio :gravação de musicas e som;
Resolução da gravação :denição em:VGA,HD(720p),(grava em alta denição,
gravar em espaço e formato reduzido no catão de memória ‘SD’.)
3-Aviso de Alarme:
Desligar Programação :Desligar alarme programado
Chave mestre da voz :Habilite as instruções de voz
Linguagem de voz :escolha a linguagem
4-Data e Hora:
Ajuste o tempo de acordo com o local.

barra de
progresso
som

1-Deletar:selecione o arquivo que deseja deletar.
2-Editar:alterar e modicar número do ID, senha
e login do dispositivo.
3-Proteção:remover proteção do dispositivo
(atenção isso pode danicar a versão original
de fábrica).
4-Megs:reproduzir imagem ao vivo.
5-Pressione por alguns instantes o ID do
dispositivo para deletar de maneira multipla.
Para realizar tal função,vericar.
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6.Mouer e deletar
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