
MANUAL DO UTILIZADOR
Por favor leia este manual com atenção antes da utilização do produto e
mantenha-o em boas condições para uso futuro.



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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AVISOS DE PRECAUÇÃO

LISTA DE EMBALAGEM

Por razões de segurança, use os acessórios originais fornecidos.

Campainha 
com suporte

Altifalante Manual do
utilizador

Cabo USB

Fitas adesivas 
3M

Chave
 hexagonal Torx

Chave de fendas 
Phillips

Suporte de placa de 
identificação

Tubos de expansão e 
parafusos M3x20

Reset Pins e 
parafusos M3x5

Fios de cobre com 
2 terminais em 

forma de U

Fios de cobre com um 
terminal em forma de U e 

porcas de arame

Não substitua as baterias sem a orientação oficial.
Por favor cumpra as normas e políticas de segurança locais ao instalar os produtos.
Não nos responsabilizamos por quaisquer incêndios ou choques elétricos causados por 
instalação imprópria.
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VISÃO GERAL DO PRODUTO
Campainha

Suporte

Lente da câmara

Sensor infravermelho passivo (PIR)

Altifalante

Botão da campainha

Indicador do estado do WiFi

Microfone

Contacto elétricos AC

Compartimento da bateria

Indicador de carga

Porta micro USB

Abertura de Reset

Terminais de parafuso

Furos para parafusos M3x20 

Furo para parafuso M3x5

Tampa de borracha

Furo para parafuso 
M3x5

PT
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* Por favor selecione código de país correto ao fazer o registo e o login.

* Para uma conexão com sucesso, permita à app HeimLife o uso dos dados móveis e 
WLAN ao correr.

* Ligue o serviço de localização no seu dispositivo móvel e permita que a app HeimLife 
aceda à sua localização.

Notas:

IMPORTANTE:

Download da app e instalação

Luz vermelha acesa

Luz vermelha a 
piscar devagar

Luz vermelha a 
piscar depressa

aparelho anómalo

pronto para conexão ao WiFi

a conectar ao WiFi

Luz azul

Luz azul a piscar devagar

Luz azul a piscar depressa

Conectado ao WiFi

 a atualizar

 a ver vídeo em direto

A campainha só suporta WiFi de 2.4Ghz.

Evite usar símbolos especiais como / ou ‘ no nome e na palavra-passe do seu WiFi.

Assegure-se que a campainha e o seu dispositivo móvel se encontram próximos do router ao conectar.

Assegure-se que a sua campainha tem bateria suficiente ao fazer reset.

As explicações do Indicador de estado do WiFi:
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1. Conectar a câmara digitalizando o código QR

Clique no ícone    no 
centro ou no canto 

superior direito. 

Selecione o WiFi do seu 
router e introduza a 

palavra-passe correta. 
Em seguida, clique em 

Next (Seguinte). 

Clique em Next 
(Seguinte) para mostrar 

o código QR.

Aguarde a ligação ao 
WiFi.

Clique em Done 
(Concluído) para 

concluir a ligação.

Alinhe a lente da câmara 
com o código QR. Em 

seguida, clique em Next 
(Seguinte) depois de

ouvir um beep (“bugu”).
Aguarde a ligação ao 

WiFi.

Selecione Doorbell 
(Campainha).

Clique em Next 
(Seguinte) para 

continuar.

Reinicie a 
campainha, depois 

clique em Next 
(Seguinte).

Pressione uma vez o 
botão da campainha, 

depois clique em 
Next (Seguinte).
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2. Conectar a campainha pelo hotspot

Clique em other methods 
(outros métodos) se a 

digitalização do código 
QR não funcionar.

Selecione o WiFi do seu 
router e introduza a 

palavra-passe correta. Em 
seguida, clique em Next 

(Seguinte).

Clique em Connect 
(Conectar) para aceder às 
configurações do WiFi do 

seu dispositivo móvel.

Selecione o WiFi 
“STRN_XXXXXXXX” (não é 
necessária palavra-passe).

Clique em Connect 
(Conectar) para continuar.

Clique em Manual 
Configure (Configuração 

manual) para começar.

Pressione uma vez o 
botão da campainha, 

depois clique em Next 
(Seguinte).

Reinicie a campainha, 
depois clique em Next 

(Seguinte).
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Depois de ter conectado com sucesso a sua campainha à app HeimLife, a mesma ficará listada na página inicial.

: esconder/mostrar a(s) imagem/imagens de pré-visualização.

: se estiver vermelho, clique para subscrever a um novo plano da cloud. Se 
estiver azul, clique para aceder diretamente à interface da cloud.

: acesso rápido imagens capturadas e vídeos gravados quando um visitante 
tocou à campainha, ou quando foram detetados movimentos ou humanos; 
Clique em        para reproduzir o vídeo selecionado.

Clique em        para voltar à 
app depois de estar 

conectado.
Pronto para conexão. Ligando ao WiFi.

Clique em Done 
(Concluído) para concluir 

a ligação.

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES
Página Inicial
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: veja todas as mensagens sobre a partilha de dispositivo.

: o mesmo que o ponto               . 

: registos de operação do sistema.

: partilhe a sua campainha com outra conta (ver páginas 19-21) e veja pedidos 
para partilha de dispositivo.

: Veja as fotos e os vídeos gravados em Me (Eu) > Picture & Videos (Fotos e Vídeos).

: FAQs.

: contactar diretamente a equipa de apoio HeimVision.

: ver mais informações acerca da app.

: Clear Cache (Limpar a cache): limpar a cache da app.

: App Version (Versão da app): confira a versão da app.

: About Us (Sobre nós): veja mais opções de contacto.

: Keep apps in the background (Manter apps em 
segundo plano): ligar para fazer sempre login na app 
(para dispositivos Android).

: ver informações da conta, redefinir palavra-passe, encontrar o código QR da sua 
conta, sair da app, e mais.



Vídeo em direto
PT

Clique no ícone        na Página Inicial para ver o vídeo em direto da câmara da sua campainha.

Voltar à página inicial.

Ligar/desligar o áudio em direto da campainha.

Bit rate em tempo real do vídeo em direto.

Clique para capturar uma imagem e guardá-la em Me (Eu) > Picture & Videos (Fotos e Vídeos).

Ligar/desligar a deteção de movimentos.

Configurações detalhadas da campainha (ver páginas 16-18)

Estado da bateria da campainha. Se o ícone de bateria estiver vermelho, por favor carregue a bateria.

Qualidade da imagem. Pode alternar entre SD e HD, sendo que a SD é recomendada para uma transmissão mais 
estável.
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Ecrã inteiro.

Sinal WiFi. Se a percentagem estiver a menos de 70%, verifique a ligação de rede da campainha.

Prima continuamente para falar com pessoas perto da campainha.

Clique para começar a gravar o vídeo em direto; clique novamente para parar e guardar em Me (Eu) > Picture & 
Videos (Fotos e Vídeos).

Gravação de vídeo

Gravar vídeos quando os visitantes tocam à campainha

Gravar vídeos quando algum movimento for detetado

Se não tiver nenhum cartão de memória nem tiver subscrito nenhum plano da cloud, a câmara da 
campainha não irá gravar nenhum vídeo e apenas poderá assistir a vídeos em direto.

Se um visitante tocar no botão da campainha, a app HeimLife irá enviar uma notificação para
o seu dispositivo móvel e a câmara da campainha irá gravar um vídeo.

A funcionalidade de deteção de movimentos está desativada por default. Se for necessário gravar um 
vídeo quando for detetado algum movimento, por favor ative esta funcionalidade seguindo as 
instruções abaixo:

Se tiver instalado um cartão de memória ou subscrito um plano da cloud, a câmara da campainha irá 
gravar os vídeos de acordo com as suas configurações.

IMPORTANTE:
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Gravar vídeos apenas quando forem detetados humanos

Clique em       Motion Detection (Deteção de 
movimento) na interface de Live Video (Vídeo 
em direto) para ativar esta funcionalidade.

Vá a        > Settings (Configurações) > Detection 
alarm (Alarme de deteção) > Motion detection 
(Deteção de movimento) para ligar.

Opção 1: Opção 2:

* Configurar o nível de sensibilidade da função de deteção de movimento para Low (Baixo) pode 
evitar as notificações desnecessárias e também que seja incomodado, além de reduzir falsos 
alarmes.
* Clique em Alarm Plan (Plano de alarmes) para definir vários horários quando a funcionalidade de 
deteção de movimento estiver ativa para evitar ser frequentemente incomodado.

Esta função ajuda a filtrar o falso alarme causado pela fonte de calor ou luz que pode afetar o sensor 
infravermelho. Ao ligar a opção Alarm only when people appear (Alarme apenas quando aparecerem 
pessoas), a câmara da campainha apenas irá gravar vídeos e enviar notificações push se detetar 
pessoas.



PT

Reprodução de vídeos
Clique em History (Histórico) para reproduzir os vídeos guardados no cartão de memória se o tiver 
instalado; caso contrário, não haverá nenhum histórico de vídeos aqui.

Timeline (Linha cronológica): deslize para a esquerda ou para a direita para ver os vídeos. As barras 
azuis representam os vídeos filmados quando um visitante tocou no botão da campainha, ou quando 
foram detetados movimentos ou humanos. Por sua vez, as barras de cor laranja indicam momentos em 
que ocorreu o evento para despertar a campainha para começar a filmar.

Clique na data com o fundo azul para reproduzir o vídeo gravado nesse dia.

Record (Gravar): deslize para a barra azul, clique para começar a gravar um vídeo e clique novamente 
para parar e guardá-lo em Me (Eu) > Picture & Videos (Fotos e Vídeos).

Screenshot (Captura de ecrã): deslize para a barra azul, clique para capturar a imagem e guardá-la em 
Me (Eu) > Picture & Videos (Fotos e Vídeos).
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Configurações

Zoom in/zoom out da linha cronológica.

Clique em            para aceder às configurações detalhadas para a campainha.

Alarm (Alarme): veja os momentos em que um visitante tocou à campainha, ou quando foram detetados 
movimentos ou humanos.

* Clique em cloud para reproduzir os vídeos gravados na cloud encriptada se tiver subscrito um plano 
da cloud. Vá a           > Cloud Storage Service (Serviço de armazenamento da cloud) para subscrever, 
conferir, renovar e mudar o plano cloud, ou para introduzir o código de ativação.

* Se tiver instalado um cartão de memória e subscrito um plano da cloud, os vídeos serão gravados no 
cartão de memória e na cloud em simultâneo.

Nota:
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Device name (Nome do dispositivo):

Clique no ícone        para editar o nome da sua campainha.

Device share (Partilha de dispositivo):

Clique para começar a partilhar a sua campainha com os membros da sua família (ver páginas 20-21).

Device information (Informações do dispositivo):

Verifique as informações relativas à sua campainha, incluindo a rede, a força do sinal, ID virtual (número 
de série da sua campainha. Pode ser necessário ao ser requerido algum serviço técnico), etc.

Detection alarm (Alarme de deteção):

Ative/desative o alarme de deteção, ajuste a sensibilidade da deteção e defina horários para ativar a 
funcionalidade de deteção de movimento.

SD card (Cartão SD):

Defina a duração do vídeo de cada gravação (apenas disponível para cartão de memória), confira a 
capacidade restante do cartão de memória ou formate-o.

Basic function (Funções básicas):

Night vision (Visão noturna):
Ligue/desligue a visão noturna da câmara, ou configure-a para automática, o que
significa que a campainha irá ativar o modo de visão noturna quando detetar luz
ambiente a níveis baixos. A imagem será a preto e branco.

Speaker volume (Volume do altifalante):
Ajuste o volume do altifalante da campainha.

Host leaves message (Anfitrião deixa mensagem):
Gravar mensagens de voz (ver páginas 18-19).

Power management (Gestão de energia):
Conferir a restante bateria da sua campainha.

Receive notifications (Receber notificações):

Ative esta funcionalidade e permita que a app HeimLife envie notificações push para o seu telemóvel.
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Cloud storage service (Serviço de armazenamento da cloud):

Clique para subscrever, conferir, renovar ou mudar um plano da cloud, ou para introduzir o código de 
ativação.

Device Version (Versão do dispositivo):

Verifique a versão do firmware.

Delete device (Eliminar dispositivo):

Clique para eliminar a campainha permanentemente.

Passo 1: Gravar uma mensagem de voz
Vá a Settings (Configurações) > Basic Function (Funções Básicas) > Host leaves message (Anfitrião 
deixa mensagem). Em seguida prima continuamente no ícone          para gravar uma mensagem de voz.

Esta função ajuda-o a responder rapidamente a visitantes quando é inconveniente abrir a porta. Pode 
adicionar 3 mensagens de voz pré-gravadas (no máximo) e a duração de cada mensagem pode ir até 
aos 10s.

Deixar uma mensagem de voz
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Passo 2: Deixar uma mensagem de voz
Quando um visitante toca no botão da campainha, o seu dispositivo móvel receberá uma chamada. 
Clique no ícone          , selecione a mensagem de voz e o visitante irá escutar a mensagem pela 
campainha.

* Terá acesso à imagem em direto da câmara da campainha se clicar no ícone        para atender a chamada.

Esta função permite que os membros da sua família tenham acesso à campainha.

Certifique-se que os seus familiares fazem o download e instalam a app HeimLife, e que registam uma 
conta antes de partilhar.

Não há limite de número de contas ao partilhar a sua campainha.

Dica:

IMPORTANTE:

Partilha de campainha
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As contas com as quais partilha a câmara apenas têm acesso aos vídeos em direto e a vídeos gravados no 
cartão microSD. Contudo, 4 contas no máximo podem assistir aos vídeos em simultâneo.
Todas as contas podem receber chamadas e notificações da campainha, mas só uma pode atender as 
chamadas.
Vá a            Messages (Mensagens) > Device Share (Partilha de dispositivo) para ver e aceitar pedidos de 
partilha de dispositivo.

Partilhar por digitalização do código QR
Passo 1:
Faça login na app HeimLife com a conta dos seus familiares no dispositivo móvel dos mesmos.

Passo 3:
Vá a Settings (Configurações) da app no seu dispositivo móvel. Em seguida selecione Device Share 
(Partilha de dispositivo) > Add (Adicionar) > QR code sharing (Partilha de código QR) para digitalizar 
o código QR para partilhar a sua campainha.

Passo 2:
Clique em Me (Eu) na Página Inicial, depois clique em         > My QR code (O meu código QR) para 
encontrar o código QR.
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Partilhar Conta por Pesquisa
Vá a Settings (Configurações) > Device Share (Partilha de dispositivo) > Add (Adicionar) > Share through 
account (Partilhar através da conta), introduza a conta do seu familiar, depois clique em Search (Pesquisar)
para partilhar a campainha.



PT

EMPARELHAR A CAMPAINHA COM O SOM DE TOQUE
A campainha é um dispositivo de sinalização instalado na porta ou perto da mesma. Quando um visitante toca 
no botão da campainha, o som de toque irá alertar o ocupante da presença de uma visita.
A campainha está emparelhada com o aparelho de toque por default. Contudo, pode emparelhar com quantos 
altifalantes quanto desejar. Atente nas instruções abaixo para emparelhar um novo dispositivo de som.

Passo 1:
Instale 3 pilhas AA no compartimento de bateria do mecanismo, ou ligue-o a uma tomada via cabo micro USB.

Passo 2:
Prima o botão de Reset no altifalante APENAS UMA VEZ e o indicador de emparelhamento irá emitir uma luz 
vermelha intermitente.
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Passo 3:
Toque uma vez no botão da campainha para começar a emparelhar.

Passo 4:
Irá ouvir um “ding-dong” duas vezes. O indicador de funcionamento irá emitir uma luz azul intermitente. 
Quando a luz se desligar, o que indica que o emparelhamento foi efetuado com sucesso.

Luz azul intermitente, depois desliga

* O indicador de emparelhamento desligar-se-á se não se conseguir conectar a nenhuma campainha num 
espaço de 30 segundos. Prima o botão de Reset uma vez no altifalante para emparelhar novamente.
* Prima o botão de tom de toque para selecionar um toque para a sua campainha.
* Prima o botão de volume para ajustar o volume do toque da sua campainha.
* Para desemparelhar o toque da campainha com a campainha, prima continuamente o botão de Reset no 
altifalante do toque durante 5 segundos. O indicador de emparelhamento irá emitir uma luz vermelha 
intermitente três vezes, e de seguida estará pronto para emparelhar novamente.

Dicas:



PT

Depois de configurar o WiFi e emparelhar a campainha com o altifalante de toque, leve a campainha para 
o local de instalação pretendido, abra a app HeimLife, e clique no ícone        na Página Inicial para aceder 
à visualização em direto e para conferir a performance da rede.

Se o vídeo não apresentar fluidez suficiente, poderá ter de mover o seu router para uma área mais 
próxima do local de instalação da campainha ou investir num repetidor de WiFi entre o seu router e a 
campainha.

Sugere-se que instale a campainha a pelo menos 160cm acima do chão para uma melhor vista e uma 
melhor performance de deteção de movimento.

* Se não lhe for permitido perfurar orifícios para parafusos na parede, por afixar dois fragmentos das Fitas 
Adesivas 3M na parte de trás do suporte, e depois fixar o suporte na parede.

TESTAR A PERFORMANCE DA REDE PARA A SUA CAMPAINHA

INSTALAÇÃO DA CAMPAINHA

Selecionar uma posição

Selecionar uma posição

Opção 1: Instalação sem fios

Passo 1: Montar o suporte
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*Se lhe for permitido perfurar orifícios para parafusos, use os parafusos da embalagem para montar o suporte 
na parede.

Fitas Adesivas 3M

Marque a posição para 
afixar os parafusos 
M3x20 na parede.

Faça dois furos, depois 
insira os tubos de 
expansão. 

Insira dois dos parafusos 
M3x20 nos tubos para 
fixar o apoio. 

Certifique-se que 
a parede é lisa e 
que está limpa, 
depois pressione 
o suporte contra a 
parede para fixar.
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Passo 2:
Insira a campainha no suporte.

Passo 3:
Aperte a campainha no suporte pelo parafuso 
M3x5.

* Se precisar de carregar a campainha, desaperte o parafuso M3x5 na parte de baixo, depois retire a 
campainha do suporte e carregue-a.
* Pode instalar a placa de identificação na parte de cima do suporte da campainha para identificar o 
seu quarto ou o seu nome.
* Por favor insira a tampa de borracha na campainha para proteger os conectores da água se a sua 
campainha estiver montada no exterior.

Se preferir utilizar os fios elétricos para fornecer energia continuamente à sua campainha, irá necessitar 
dos fios de cobre da embalagem.

Dicas:

* Por favor desligue primeiro o disjuntor da sua casa. Recomenda-se a presença de um profissional 
para instalar a campainha.

IMPORTANTE:

Opção 2: Instalação com fios (Opcional)
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Passo 1:
Ligue os terminais em forma de U dos Fios de 
cobre com um terminal em forma de U aos 
terminais dos parafusos do suporte.

Passo 2:
Conecte e torça os fios como mostra na imagem.

Passo 3:
Use as porcas de arame para garantir conexões 
fortes.

Passo 4:
Afixe o suporte na parede, insira a campainha no 
suporte e aperte os dois.
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* A voltagem dos seus fios deverá ser de 12-24V.

* Se já instalou uma campainha anteriormente, use os fios de cobre com 2 terminais em forma de U para 
conectar a HMB1 aos terminais de parafusos da sua antiga campainha. Entre em contacto connosco 
através do endereço de email support@heimvision.com se necessitar de assistência.

Notas:

* Se a campainha for frequentemente despertada, a capacidade da bateria será consumida rapidamente. 
Recomenda-se que carregue a bateria da sua campainha regularmente.

* A temperatura recomendada de operação da campainha é entre -10oC e 50oC. A performance da bateria 
pode baixar com temperaturas reduzidas. Com -20oC, a bateria pode esgotar-se em pouco tempo, ou até 
nem carregar. Funcionará normalmente assim que a temperatura subir.

Esta campainha utiliza uma avançada tecnologia de baixa potência. Se não for detetado nenhum visitante nem 
nenhum movimento, a campainha irá entrar em modo de repouso.

Dicas:

BATERIA
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* Certifique-se que a sua campainha está ligada a um WiFi de 2.4GHz, e não a um WiFi de5GHz.
* Coloque a campainha e o seu dispositivo móvel mais próximos do router ao fazer a ligação. 
* Verifique se a palavra-passe que introduziu está errada ou se tinha carateres especiais.
* Assegure-se de que a sua campainha tem energia suficiente e que o seu router não está desconectado.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Q1: Como devo proceder se a conexão WiFi falhar?

* Confira o manual de utilizador do seu router ou contacte o apoio ao cliente do fabricante. 
* Se o problema ainda não estiver resolvido, por favor contacte-nos diretamente.

Q2: Como consigo distinguir o WiFi de 2.4GHz do WiFi de 5GHz?

* Não é necessário. Pode usar o WLAN ou os dados móveis para ver os vídeos apenas se a sua campainha 
estiver bem conectada ao WiFi do seu router.

Q3: Tenho sempre de ligar o meu dispositivo móvel a uma rede WiFi se quiser ver os vídeos?

* Se um visitante tocar no botão da campainha, irá receber notificações na app mesmo que a funcionalidade 
de deteção de movimentos esteja desativada.
* Se a deteção de movimentos estiver ativada, aceda a Settings (Configurações) > Detection Alarm (Alarme 
de deteção) para configurar a sensibilidade para Low (Baixo) e definir horários para ativar a deteção de 
movimentos, de modo a evitar falsos alarmes.

Q4: Por que recebo notificações push da minha campainha quando não há movimento de objetos?

* As imagens mais recentes serão gravadas por cima das mais antigas. Faça atempadamente uma cópia de 
segurança dos vídeos importantes ou elimine ficheiros desnecessários para ter mais espaço. Também pode 
subscrever a um plano da cloud.

Q5: O que acontece quando o cartão microSD fica sem espaço de armazenamento?

* Lamentavelmente, de momento este modelo não suporta Google Home ou Alexa.

Q6: A campainha funciona com a Google Home ou com a Alexa?
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* Verifique a ligação à rede do seu dispositivo móvel e do seu router.
* Se a campainha não receber um sinal forte, tente colocar o seu router mais perto da campainha, ou invista 
num Repetidor de sinal WiFi.
* Assegure-se de que a sua campainha tem energia suficiente e que o seu router não está desconectado.

Q7: Por que é que a campainha por vezes desconecta do WiFi?

* Sim, pode. Se ativou esta função, pode aceder à interface de Live Video (Vídeo em Direto) e clicar no ícone              
           Motion detection (Deteção de movimento) para desativar, ou pode ir a Settings (Configurações) > 
Detection Alarm (Alarme de deteção) > Motion detection (Deteção de movimento) para desativar.

Q8: Posso desativar a função de deteção de movimento?

* Pode adicionar tantas quanto desejar, mas recomendamos um máximo de 10 para uma melhor experiência.

Q9: Quantas campainhas posso conectar à mesma conta?

* Não há limite de número.

Q10: Quantos altifalantes de toque podem ser emparelhados à mesma campainha?

* Não há um limite de número de contas.

Q12: Com quantas contas posso partilhar a campainha?

* Lamentamos, mas de momento tal não é possível neste produto.

Q13: Posso ver os vídeos diretamente no computador através de um browser?

* Assegure-se de que deu permissão à app HeimLife para enviar notificações para o seu dispositivo móvel.
* Quando estiver a assistir ao vídeo em direto da sua campainha, não irá receber notificações. 
* Vá a Settings (Configurações) para verificar se a opção Receive Notifications (Receber notificações) está 
ativada.

Q11: Por que não recebo notificações push no meu dispositivo móvel?
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