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Iremos atualizar este manual do utilizador regularmente. 
Por favor digitalize o Código QR ou visite o site 

https://www.heimvision.com/pages/download para ter 
acesso à versão mais recente, caso a mesma esteja 

disponível.
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Sensor de visão noturna

LIGAR A CÂMARA AO DISPOSITIVO
MÓVEL

Download da app e instalação

Altifalante

Porta LAN
Entrada de alimentação

Pesquise HeimLink na App StoreTM/Google PlayTM, ou 
digitalize os códigos QR abaixo para fazer o download e 
instalar a app no seu dispositivo móvel.
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NOTA:

Google PlayTM é uma marca registada da Google Inc., e a App 
StoreTM é uma marca registada da App Inc.

IMPORTANTE:

Esta câmara só suporta Wifi de 2.4GHz.

Para uma ligação estável à rede, certifique-se que a câmara e 
o dispositivo móvel se encontram perto do router.

Evite usar carateres especiais ou símbolos no nome e 
palavra-passe do seu Wifi, tal como @~!#$%^&*, etc.

Por favor crie uma conta com um endereço válido de email, e 
depois efetue o login.

Registo da conta e login

Conectar a câmara à conta HeimLink
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1. Conectar a câmara digitalizando o 
código QR

Para todas as opções de conexão, irá ouvir os comandos de 
voz depois de a câmara já se encontrar ligada. Prima 
continuamente o botão de Reset durante 5-6 segundos para 
reiniciar a câmara se não ouvir nenhum comando de voz. Irá 
ouvir “Reset success” se reiniciar com sucesso.

Ligue o serviço de localização e o Wifi no seu dispositivo 
móvel, depois permita o acesso da app HeimLink à sua 
localização e ao Wifi.

Clique         no centro ou no canto superior direito.

Selecione Intelligent Camera (Câmara Inteligente).

Pressione Next (Seguinte).

Ligue-se ao Wifi do seu router e pressione Next (Seguinte).

Selecione Device adding by scanning the code 
(Digitalizar Código para adicionar dispositivo).

Ligue a câmara, espere até ouvir “Please configure camera by 
AP hotspot or scanning code” (Por favor configure a câmara 
pelo hotspot ou digitalizando o código).
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DICA:

Clique em Network Testing (Teste de rede) para controlar o 
estado do seu Wifi.
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Alinhe o código QR no seu dispositivo móvel com a lente 
da câmara, mantendo uma distância de 10 a 20 cm. 
Pressione “Beep” or Flashing Lights (Sinal sonoro ou luz 
intermitente) depois de ouvir dois sinais sonoros da câmara.
Aguarde a conexão.

Dê um nome à sua câmara e pressione Start to experience 
(Iniciar para experimentar) para finalizar a conexão.

Ligue a câmara, espere até ouvir “Please configure camera by AP 
hotspot or scanning code” (“Por favor configure a câmara através 
do ponto de acesso de hotspot ou digitalização de código”).

2. Conectar a câmara pelo hotspot

NOTA:

Não é necessária palavra-passe para a rede Wifi HeimLink_AP_xxxx. 
Se o seu dispositivo móvel sugerir que a rede não é segura, por 
favor ignore.



Clique em          no centro ou no canto superior direito.

Selecione Intelligent Camera (Câmara Inteligente).

Selecione Addition of AP hotspot (Adicionar AP hotspot).

Clique em Next (Seguinte).

Clique em Go to Setting (Ir para configuração).

Ligue-se à rede Wifi HeimLink_AP_xxxx.

PT
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Volte à interface de configuração de rede.

Clique em Next (Seguinte).

Selecione o Wifi do seu router e introduza a palavra-passe 
correta.

Aguarde a conexão.

Dê um nome à sua câmara e pressione Start to experience 
(Iniciar para experimentar) para finalizar a conexão.



DICA:

Irá aparecer uma janela pop-up com instruções de conexão 
caso não tenha conseguido ligar-se à rede HeimLink_AP_xxxx. 
Pressione Confirm (Confirmar) e conecte-se novamente ao Wifi.

Ligue a câmara a um router com um cabo LAN. Ligue a câmara, 
espere até ouvir os comandos de voz “Please wait for wired 
connection. Please wait for Internet connecting. Please choose 
wired connection to add camera” (“Por favor aguarde a ligação 
por fio. Por favor aguarde a ligação à Internet. Por favor escolha a 
ligação por fio para adicionar câmara.”).
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Pressione         no centro ou no canto superior direito.

Selecione Intelligent Camera (Câmara Inteligente).

Clique em Next (Seguinte).

Digitalize o código QR na câmara.

Selecione Addition by connecting to network cable 
(Adicionar através de conexão ao cabo de rede).

3. Conectar a câmara através do cabo LAN
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Aguarde a ligação.

Dê um nome à sua câmara e pressione Start to experience 
(Iniciar para experimentar) para finalizar a conexão.
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DICA:

Depois de a câmara estar ligada à app com o cabo LAN, pode 
mudar para ligação Wifi para que o posicionamento e a colocação 
da câmara sejam mais flexíveis. Vá a Setting (Configuração), 
selecione Change Wi-fi network (Alterar rede Wifi) e introduza a 
palavra-passe correta. Após conexão com sucesso ao Wifi 
escolhido, desligue o cabo LAN e reinicie a câmara.

Device (Dispositivo):
Deslize para baixo na interface Device (dispositivo) da HeimLink 
para atualizar a pré- visualização da câmara.

Subscreva ou renove o plano cloud.

Partilhe a sua câmara com a sua família (ver mais na Página 21).  

Entrar na interface de Setting (Configuração).

Ligar/Desligar a câmara.

USAR A CÂMARA EM DISPOSITIVO MÓVEL

Resumo das funções

1. Interface principal



PT

Cloud Event (Evento Cloud):
Apenas está disponível se subscrever ao plano cloud. Prima para 
ver os vídeos gravados na cloud quando são detetados 
movimentos/sons/silhuetas humanas. Carregue no vídeo para o 
reproduzir, depois prima Save (guardar) para guardar no álbum da 
cloud conforme necessário.

Cloud Service (Serviço Cloud):
Verifique o serviço cloud do seu dispositivo.

Carregue na imagem de pré-visualização na interface principal da 
HeimLink para ver o vídeo em direto.

Mine (Meu):
Prima My Album (O Meu Álbum) para ver fotografias/vídeos 
guardados no Álbum Local, e os vídeos guardados no Álbum da 
Cloud. Verifique a versão da app.

Subscreva ou renove o plano cloud.

Partilhe a sua câmara com a sua família (ver mais na Página 21).  

Entrar na interface de Setting (Configuração).

Ligar/Desligar a câmara.

2. Vídeo em direto

Configuração

Reproduzir

Fotografia

Ecrã inteiro

Reset horizontal e vertical (Pan&Tilt)

Predefinição

Controlo horizontal e vertical (Pan&Tilt)

Prima continuamente para falar
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: reproduzir vídeos gravados.

: capturar imagem para o álbum local da app.

: mover a câmara para o ângulo predefinido.

: predefinir alguns pontos focais para a câmara.

: câmara horizontal ou vertical.

: prima continuamente para falar com pessoas em frente à câmara.

: clique e não irá ouvir som vindo da câmara.

: mostrar mais funções.

: gravar um vídeo para o álbum local da app.

ver os vídeos guardados na cloud

Há duas opções de gravação disponíveis nesta câmara: gravar 
vídeos para um cartão microSD e a cloud (opcional).

A câmara aceita cartão de memória com capacidade até 128G, 
por favor escolha um cartão microSD de alta qualidade e de uma 
marca de confiança.

Se não houver mais espaço no cartão de memória, a câmara irá 
gravar os novos vídeos por cima dos mais antigos.

Clique no ícone          para aceder ao álbum da cloud, clique num 
vídeo ou clique no ícone        no canto superior direito e selecione 
um vídeo. Em seguida pode fazer o download, partilhar, mudar o 
nome ou apagá-lo.

: ver os vídeos gravados na cloud quando são detetados 
movimentos/sons/silhuetas humanas.
: alternar a qualidade da imagem entre HD e SD. SD é 
recomendado para uma transmissão mais fluída.

DICA:

Gravação de vídeo

IMPORTANTE:
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: prima continuamente para falar com pessoas em frente à câmara.

A câmara aceita cartão de memória com capacidade até 128G, 
por favor escolha um cartão microSD de alta qualidade e de uma 
marca de confiança.

1. Gravar vídeos para um cartão microSD

2. Gravar vídeos para a cloud

Insira o cartão microSD (não incluído) e ligue a câmara.

Vá a Setting (Configuração) > Device storage (armazenamento 
do dispositivo) para verificar se o seu cartão microSD está 
disponível.

Os vídeos serão gravados diretamente na cloud assim que 
subscrever um plano da cloud. Por favor consulte a Página 22 
para mais instruções acerca da subscrição na cloud.

Selecione um modo de gravação. Not recording (Não gravar) 
significa que a câmara não irá gravar vídeos para o cartão 
microSD. Event recording (Gravação momentânea) significa 
que a câmara irá gravar vídeos quando são detetados 
movimentos/sons/silhuetas humanas. All-day recording 
(Gravação de dia inteiro) significa que a câmara irá gravar 
sempre vídeos para o cartão microSD.
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DICA:

É recomendado guardar os vídeos na cloud uma vez que é seguro 
guardar vídeos na cloud encriptada, sem haver preocupações 
relativamente à perda de dados.

Vá a Setting (Configuração) > Play Video From (Reproduzir vídeo a 
partir de), selecione Memory card (cartão de memória) ou Cloud 
para reproduzir vídeos gravados no cartão de memória ou na 
cloud, respetivamente.

Calendar (Calendário):

Depois de selecionar, clique no ícone         na interface Live Video 
(vídeo em direto) para ver a gravação. Clique no ícone          para 
reproduzir o vídeo novamente.

Clique para mostrar o calendário, depois selecione uma hora 
exata para ver o vídeo gravado.

Timeline (Barra Cronológica):
Deslize para a esquerda ou para a direita na barra cronológica 
para reproduzir o vídeo gravado. Faça zoom in ou zoom out 
com os dedos para aumentar ou diminuir.

Reprodução de vídeos
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Playback Speed (Velocidade de reprodução):
Disponível apenas para reprodução de vídeos da cloud. 
Clique para reproduzir o vídeo à velocidade x1.0, x2.0, x4.0 ou 
x5.0.

Clip (Excerto):
Disponível apenas para reprodução de vídeos da cloud. 
Clique no ícone         para cortar o vídeo e guardá-lo no álbum 
da cloud ou apagar.

Deslize        para colocar o ecrã na horizontal ou na vertical.

Faça zoom in ou zoom out com os dedos para aumentar ou 
diminuir a imagem.

Quando reproduz vídeos da cloud, a barra cronológica irá 
mostrar duas cores para diferenciar os vídeos gravados 
com deteção de som/movimento/silhuetas humanas (parte 
azul escura) dos vídeos gravados sem nenhum tipo de 
deteção (parte azul clara).

Função PTZ e predefinição

1. Função Pan&Tilt&Zoom
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Clique         para criar um conjunto de localizações nas quais a 
sua câmara pode focar.

2. Predefinição

Crie uma predefinição
Clique no ícone       para criar a predefinição, dê-lhe nome e 
clique em Save (guardar).

Configure uma predefinição
Clique na miniatura e a câmara irá rodar diretamente para a 
localização predefinida.

Apagar uma predefinição
Clique no ícone      , depois em        para apagar a predefinição.

NOTA:

Por favor desative a função Intelligent Tracking (Acompanhamento 
Inteligente) ao adicionar uma predefinição para assegurar a precisão 
da predefinição.

Crie uma prede�nição
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Configure uma predefinição
* Esta função destina-se a definir a sensibilidade para deteção 
demovimentos.

Selecionar a área de deteção
* Esta função destina-se a reduzir falsos alarmes, para que seja 
incomodado com menos frequência. Pode predefinir a área de 
deteção para deteção de movimentos. Todas as áreas estão 
selecionadas por default.

Passo 1:
Vá a Setting (Configuração) > Detection Setting (Configuração 
de deteção) para começar a configurar.

Passo 2:
Clique na imagem de pré-visualização para selecionar as áreas 
de deteção.
As áreas de deteção selecionadas são aquelas com frames 
azuis. 
Clique em Finish (finalizar) para completar a configuração.

* Vá a Setting (Configuração) > Detection sensitivity (sensibili-
dade de deteção) para definir o nível de sensibilidade.
* A configuração predefinida é Medium (média). Altere-a para 
Low (baixa) para reduzir falsos alarmes se não quiser ser 
frequentemente incomodado.

Alarmes e Notificações

1. Configuração de alarmes

A câmara irá gravar os vídeos na cloud ou no cartão micro SD apenas 
quando forem detetados sons/movimentos/silhuetas humanas se 
subscrever a um plano da cloud de Alarm Trigger Recording 
(Gravação ativada por alarme) ou selecionar Event Recording 
(Gravação momentânea) para o seu cartão de memória.

Além de gravar vídeos, a câmara também pode emitir Alarm Tone 
(Tom de Alarme) e enviar notificações quando se detetem 
movimentos/sons.

A deteção de movimento e a deteção de som são ativadas por 
default.



Definir o tom de alarme

* Esta opção destina-se a ligar/desligar o alarme da câmara.

Ligue as notificações

Passo 1:
Vá a Setting (Configuração) para ativar Motion detection/-
Sound detection (deteção de movimento/som).

Passo 2:
Vá a Push notification setting (Configuração de notificações 
push) para ligar a opção Recieve app notification (receber 
notificação da app).

Passo 3:
Irá receber notificações push no seu dispositivo móvel quando 
forem detetados movimentos/sons.

* Vá a Setting (Configuração) e ligue Alarm Tone (Tom de 
alarme), seguidamente a câmara irá emitir um tom de alarme 
quando forem detetados movimentos/sons.
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2. Configuração de notificações



Configurar a frequência das notificações

 Parar notificações

* Selecione Receive all notifications (receber todas as 
notificações) e irá receber todas as notificações.

* Selecione Receive a summary (Receber um sumário) e defina 
um intervalo de tempo para receber notificações resumidas.

Passo 1:
Vá a Setting (Configuração) > Push notification setting 
(Configuração de notificações push) > Stop notification 
time (Parar notificações).

Passo 2:
Clique em Add a Schedule (Adicionar horário) para 
começar a configurar um horário para não receber 
notificações. Podem ser definidos até 3 horários.
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NOTAS:

Para eliminar o horário, deslize para a esquerda no horário e 
clique em Delete (Eliminar).

Mantenha a app HeimLink a correr em segundo plano.

Não irá receber notificações push quando estiver a ver vídeos 
em direto.



Vá a Setting (Configuração) para ativar a função Intelligent Tracking 
(Monitorização Inteligente), depois a câmara irá automaticamente 
seguir um objeto em movimento.

Passo 1:
Clique no ícone [x] na interface principal ou vá a Setting 
(Configuração) > Private share (Partilha privada) > Add family 
member (Adicionar membro da família), e adicione a conta do 
seu familiar.

Passo 2:
Selecione a função que gostaria de partilhar com o seu 
familiar, e em seguida clique em Share (Partilhar).

Monitorização Inteligente

Partilha de dispositivo
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DICA:

IMPORTANTE:

Ativar sempre esta função pode encurtar a o tempo de vida da 
câmara devido à rotação frequente.

Por favor certifique-se de que os seus familiares têm uma 
conta HeimLink registada antes de partilhar.

Pode partilhar a câmara com quantas contas quiser. Contudo, 
recomendamos 3 contas no máximo para uma melhor 
experiência.



lique no ícone         na interface principal ou vá a Setting 
(Configuração) > Device storage (Armazenamento do dispositivo) > 
My cloud packages (Meus pacotes da cloud) para subscrever um 
serviço de pacote da cloud.
Contudo, se tiver um código de ativação, também pode clicar em 
Pay by activation code (Pagar por código de ativação) e inserir o 
código para ativar o plano cloud.

Serviço Cloud
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1. Subscrever um plano da cloud



Depois de o plano cloud estar ativado, ficará ligado à câmara por 
default.

Se quiser mudar o plano da cloud para outra câmara, por favor 
atente nos passos abaixo.

Serlecione a nova câmara e clique em Confirm (Confirmar).

Clique em Cloud service (serviço cloud) na barra de baixo da 
interface principal para conferir o seu serviço cloud.

Clique em Cloud Service Cloud (Cartão do serviço cloud), 
depois clique em no seu plano cloud.
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2. Mudar o plano da cloud para uma câmara diferente

Se selecionou a renovação automática quando subscreveu o 
plano da cloud, pode cancelar a renovação quando a mesma já 
não for necessária.

3. Cancelar a renovação automática do serviço da cloud
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Passo 1:
Aceda ao site https://heimlink.heimvision.com/ e faça o 
login na sua conta.

Passo 2:
Clique na sua conta e em Account Info (Informações de 
conta) para conferir as suas informações de pagamento. 
Clique em Cancel (Cancelar) para cancelar a renovação 
automática.

Mais configurações
Clique no ícone         na interface principal ou no canto superior 
direito da interface de vídeo em direto para ter acesso a mais 
configurações da câmara.

Nome do dispositivo:
Clicar para mudar o nome da sua câmara.

Fuso horário do dispositivo:
Selecionar o fuso horário.

Switch do dispositivo:
Ligar/desligar a câmara.
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Desligar dispositivo às:
Definir um horário para desligar automaticamente a sua câmara. 
Podem ser definidos até 3 horários.
Para eliminar um horário, deslize para a esquerda no horário e 
clique em Delete (Eliminar).

Microfone do dispositivo:
Ativar ou desativar o microfone da câmara. Se esta opção for 
desativada, não irá ouvir nenhum som nos vídeos em direto e nos 
vídeos gravados. Adicionalmente, a função de deteção de som é 
também desativada.

Tom de alarme:
Ligar/desligar o alarme da câmara.

Visão noturna:
Ligar/desligar o modo de visão noturna ou configurar para o 
modo Automático.

Rollover de imagem a 180º:
Clique para rodar a imagem a 180º quando montar a câmara no 
teto.

Detalhes do dispositivo:
Verificar a versão do firmware, tipo de modelo, ID do dispositivo e 
o endereço Mac. Mude a frequência para evitar que o ecrã pisque.

Armazenamento do dispositivo:
Conferir o seu plano cloud.
Apagar os vídeos guardados na cloud.
Verificar o estado e a capacidade do cartão SD. 
Configurar o modo de gravação para o cartão SD. 
Formatar o cartão SD.
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Mudar a rede Wifi:
Mudar o Wifi.

Reiniciar dispositivo:
Clique para reiniciar o seu dispositivo.

Remover dispositivo:
Clique para remover o seu dispositivo.

Aceda ao site https://heimlink.heimvision.com/ no browser do 
seu computador. Faça o login na sua conta para ver o vídeo em 
direto.

Q1: Porque é que não consegui ligar a câmara à minha conta?
* A câmara só suporta Wifi 2.4GHz, assegure-se de que 
selecionou a rede correta. Se usar um router de banda dupla, por 
favor contacte-nos a nós ou ao vendedor do router para mais 
ajuda.
* Evite usar carateres especiais ou símbolos no nome e 
palavra-passe do seu Wifi, tais como @~!#$%^&*, etc.

USAR A CÂMARA NO COMPUTADOR

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

DICA:

Se quiser ver vídeos gravados no cartão microSD no seu 
computador, insira o cartão microSD com um leitor de 
cartões no seu computador, e reproduza os vídeos num 
player que suporte o formato mp4.
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Se a conexão falhar, prima continuamente no botão Reset durante 
5~6s para reiniciar a câmara. Em seguida, conecte a câmara 
novamente.

Q2: Porque é que a câmara não lê o meu cartão microSD?
* A câmara não suporta o hot-plug. Por favor insira o cartão 
microSD antes de ligar a câmara, ou reinicie a câmara depois de 
inserir o cartão.
* Use um cartão microSD de alta qualidade e de uma marca de 
confiança.
* Assegure-se de que o cartão microSD não está danificado.

Q3: Porque é que não consigo reproduzir vídeos gravados do 
meu cartão microSD?
* Assegure-se de que inseriu um cartão microSD na câmara.
* Vá a Setting (Configuração) > Device storage (Armazenamento 
do dispositivo) para verificar se o estado do cartão SD está 
disponível.
* Confira o Memory card recording mode (modo de gravação do 
seu cartão de Memória), e assegure-se de que não selecionou a 
opção Not recording (Não gravar).
* Vá a Setting (Configuração) > Play Videos From (Reproduzir 
vídeos a partir de) para verificar se selecionou a opção Memory 
Card (Cartão de memória).
* Vá a Setting (Configuração) > Device Storage (Armazenamento 
do dispositivo) > Memory card recording mode (Modo de 
gravação do cartão de memória) e selecione Not recording (Não 
gravar) para parar de gravar vídeos. Em seguida, reproduza os 
vídeos gravados novamente.
* Assegure-se de que a ligação à rede é suficientemente estável 
ao reproduzir os vídeos gravados.
* Assegure-se de que o cartão microSD não está danificado.
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Q4: Posso assistir a vídeos de múltiplas câmaras em simultâneo?
* Múltiplas câmaras podem estar conectadas à mesma conta. 
Pode assistir simultaneamente a vídeos em direto de 4 câmaras 
com o modo de ecrã divido, clicando no ícone           na interface 
principal.

Q5: Porque é que não consigo receber notificações no meu 
telemóvel?
* Assegure-se de que deu permissão à HeimLink para enviar 
notificações push nas configurações do seu dispositivo móvel.
* Assegure-se de que ligou todas as opções nas configurações 
das notificações push. 
* Verifique se não está na hora definida para parar de receber 
notificações.
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APOIO AO CLIENTE


