
Manual do Utilizador para Mini Câmara
Magnética Full HD de Videovigilância

para Segurança Doméstica



Especificações
- Resolução de vídeo: 1080p
- Ângulo de visão: 150 graus
- Sensor de deteção de movimento: até 6m
- Memória: cartão microSD até 64GB (não incluído)
- Capacidade da bateria: 240mAh
- Tempo de gravação contínua de vídeo: 1h
- SO suportado: Android, iOS, Windows, Mac OS X
- Leitor multimédia suportado: Leitor VLC, SMPlayer
- App Requerida: HDMiniCam
- Dimensões: 4,4cm x 2,3cm

Download da aplicação, instação e emparelhamento
Procure a aplicação "V380Pro" na Play Store para Android, ou App Store

para dispositivo iOS, descarregue-a ou instale-a. Pode também digitalizar o código
QR abaixo e descarregar a aplicação diretamente:

Quando descarregar e instalar a aplicação, é altura de conectar o seu
dispositivo à câmara. Há duas formas de controlar a câmara: ligar diretamente o seu
dispositivo à câmara, ou conectar a câmara com o router e controlá-la através da
rede WiFi. Ligue a câmara e use o seu smartphone para se ligar diretamente,
usando o hotspot WiFi da câmara. Depois disso, abra a aplicação V380Pro, toque
em “Experimentar sem conta – Try without account”, e toque no espaço em branco
para deslizar para baixo. Os vídeos serão automaticamente adicionados.



Se quiser controlar a câmara através da rede WiFi, terá de iniciar sessão na
aplicação. Se não tiver uma conta, será necessário registar-se. Depois de terminar o
registo e de se logar na aplicação, clique no + no canto superior direito, selecione
"Conexão a hotspot AP - AP hotspot connection", e selecione a rede WiFi. Clique
em "Conectar a spot AP - Connect AP spot", ligue-se à rede que começa com MV, e
está tudo pronto.

Para definir uma panóplia de funções, vá para a página de definições para
ativar o modo de visão noturna, para virar a imagem a 180 graus, ligar/desligar o
microfone, substituir a ligação WiFi por outra, configurações de armazenamento,
reiniciar o dispositivo, etc.

Se quiser ver a câmara a partir do seu computador, descarregue a ferramenta
cliente a partir da seguinte ligação: http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip.

http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip

