
Sistema de Monitorização por Vídeo HM136
Manual de Instruções

Por favor leia este manual antes de usar o equipamento e guarde-o para eventuais necessidades.



Monitor

AVISO
O uso incorreto deste equipamento pode provocar danos. Por isso, nós recomendamos a leitura 
destas instruções antes de usar o equipamento. 

Mantenha os cabos longe de crianças para evitar riscos como estrangulação (1 metro de distância).
Coloque o equipamento num local seco para evitar curto circuito.
Use apenas e somente o adaptador que vêm com o equipamento. O uso não autorizado de 
cabos não compatíveis com o equipamento podem causar sobreaquecimento e explosões. 

Retire o adaptador da corrente caso não o esteja a usar o equipamento. 
Controle a atividade do seu bebé frequentemente pois este equipamento não 
foi desenvolvido para supervisionar, mas sim para assistir na supervisão. 

LISTA DO QUE VÊM COM O EQUIPAMENTO

Câmera Suporte da Câmera Manual de Instruções

Adaptador x2 (5V 1.5 A) Cabo de Carregamento x2 Kit de Montagem



CÂMERA

Visão de sensor noturna

Lente

IR LED

Indicador LED

Microfone

Antena

Botão de emparelhamento

Entrada de ligação

Sensor de temperatura

Suporte de montagem

Coluna



MONITOR

 Ligar/Modo Dormir: Pressione durante algum tempo para ligar/desligar o monitor.

Menu/Para Trás: Pressione para entrar na página de menu ou para voltar atrás.

Mudança de câmera: Alterne a câmera caso esteja conectada com 2 ou mais câmeras.

Indicador de bateria: Aparece uma luz amarela enquanto o monitor está a ser carregado.

Esquerda: Pressione para mover a câmera mais para a esquerda ou para mover a sua seleção para a esquerda.

Cima: Pressione para mover a câmera mais para cima ou para mover a sua seleção para cima.

Direita: Pressione para mover a câmera mais para a direita ou para mover a sua seleção para a direita.

Baixo: Pressione para mover a câmera mais para baixo ou para mover a sua seleção para baixo.

Indicador de energia: Uma luz verde acende-se caso esteja ligado à corrente.

Zoom/Ok: Pressione para fazer zoom ou para con�rmar a sua seleção.

Falar: Pressione para falar com o seu bebé pelo monitor.

ED de nível de som: Níveis altos/baixos aumentam/diminuem a capacidade de som detetados pelo equipamento.

Volume/brilho: Pressione para ajustar o volume ou brilho da imagem do monitor.  

Microfone.

Ecrã: Aplicamos um �ltro de proteção no ecrã, por favor remova-o se tiver bolhas de ar.



Antena.

Compartimento de bateria.

Suporte.

Coluna.

Entrada de energia.

Reset. 

Se �zer reset com um pin, o monitor será forçado a desligar.

Não abra o compartimento de bateria e substitua a bateria sem supervisão especializada.

Desdobre a antena para melhorar o sinal e reduzir a interferência.

EXPLICAÇÃO DOS ÍCONES
ÍCONES STATUS BAR

Sem sinal 

Força do Sinal

Loop Vídeo Live

Canções de Embalar 

Modo Dormir

Temperatura Ambiente Atual

Nível de Bateria

Deteção de Som

Alarme de Temperatura

Alarme de Alimentação



ÍCONES DAS NOTIFICAÇÕES

Sem câmera conectada
Som de Alarme
Alarme de temperatura

Noti�cação de Alimentação
Erro

COMO COMEÇAR

Explicação:

Pode abrir a função de Live-Video-Loop através de pequenos cliques na __  até ver este ícone na status bar. 

Quando a função Live-Video-Loop está ativa, as câmeras conectadas alternar-se-ão automaticamente a cada 10 

segundos.  Caso haja um alarme de som ou temperatura esta função pausa temporariamente.

Passo 1:

Carregue o monitor, conectando o adaptador e ligando à corrente. O monitor demora cerca de 4 horas a carregar 

completamente e a bateria dura cerca de 4/5 horas.

Passo 2:

Conecte o adaptador à câmara e ligue-o à corrente.



Passo 3:

Coloque a câmera a pelo menos 1 metro de distância do seu bebé.

Passo 4:

Pressione por algum tempo o botão de ligar para ligar o monitor, de seguida pode ver o interface do monitor.

A câmera já foi emparelhada com o monitor, apenas ligue à corrente e use-a.

Se lhe aparecer este ícone ___ depois de ligar o monitor, isso deve-se, provavelmente, à distância entre o monitor 

e a câmera, ou um emparelhamento mal sucedido. Por favor, coloque o monitor mais próximo da câmera ou 

então faça o e 

DEFINIÇÕES DE CÂMERA 
Ligue a câmera e espere durante 1 minuto, a câmara estará pronta para ser emparelhada.

Emparelhe a câmera
Passo 1:

Pressione ___ para aceder à página de menu.

Selecione ___ e clique OK. 

Passo 2:
Selecione ___ e clique OK.

Um ícone cinzento indica que não existe qualquer câmera 
emparelhada com este canal, enquanto um ícone verde 
signi�ca que existe uma câmera emparelhada com este 
canal.pronta para ser emparelhada.



Passo 3:

Selecione ___ e clique OK. 
Veja, câmera não está emparelhada.

Clique OK para começar a emparelhar. 

Passo 4:

Pressione Emparelhar apenas uma vez _____             em baixo 
da câmera. emparelhada.
Veja o que vai emparelhar. câmera. emparelhada.

Se o emparelhamento falhar, verá o ícone ___ e um aviso de erro no ecrã. Por favor, repita os passos 
todos acima descritos e emparelhe novamente.
Se aparecer que a câmera está emparelhada mas não aparece imagem, veja as instruções seguintes 
para apagar as câmeras e voltar a emparelhar.
Pelo menos 4 câmeras podem ser emparelhadas no dispositivo. 



Passo 1:

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.

Apagar Câmeras

Selecione a câmera que pretende 
apagar e clique OK.

Selecione o ícone da câmera do 
lado direito e clique ok. 

Vai ver “Apagado”, a câmera terá 
sido apagada.

DETEÇÃO DE SOM
Explicação:
A HM136 têm um sistema de voz, também conhecido como VOX. Se ativar esta função, o ecrã ligar-se-á e ouvirá 
um alarme por cerca de 1 minuto, quando terminar um certo limite é detetado.
Há 4 opções para ajustar a sensibilidade da deteção de som: OFF, BAIXO, (80dB), MÉDIO (70dB) e ALTO (65dB).
Selecione OFF para desativar a deteção de som. Selecione BAIXO para receber alarmes se o som atingir os 80dB, 
MÉDIO se atingir os 70dB e ALTO se atingir os 65dB.



Passo 1:

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.

 Selecione a opção que pretende.  
Clique OK.

ALARME DE TEMPERATURA
Explicação:
Esta função serve para enviar alarmes caso a temperatura do espaço esteja demasiado baixa (<15ºC) ou muito alta 
(30ºC).

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.

Selecione a opção que pretende.  
Clique OK.

Um alarme de som/temperatura pode ser desativado temporariamente pressionando qualquer botão no monitor. 



LÍNGUA 
Explicação:
Há 8 opções de línguas no HM136, pode selecionar a sua língua aqui.

 Selecione a opção que pretende.  
Clique OK.

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.

CANÇÕES DE EMBALAR 
Explicação:
Esta função serve para confortar o seu bebé assim que for necessário. O volume e tipo que canção de embalar 
varia, selecione a mais adequada para o seu bebé. 

Selecione a canção de embalar que 
pretende. Selecione TODAS para elas 
tocarem em loop.

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.



MODO DORMIR  
Explicação:
Nesta função o ecrã desliga-se de forma a prolongar a bateria do seu monitor.

Selecione o tempo que pretende. 
Selecione OFF para desativar o 
Modo Dormir.

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.

O ecrã irá automaticamente ligar-se assim que houver um alarme de temperatura ou som.

MODO DORMIR  
Explicação:
Esta função serve para lembrar a alimentação do bebé. OFF signi�ca que desativou a função; 2.5h signi�ca que o 
vai lembrar de 2.5h em 2.5h das outras opções.

Selecione o horário que pretender. 
Selecione OFF para desativar esta 
função.

Pressione ___ para aceder à página do menu. 
Selecione ___ e clique OK.



Restaurar de�nições de fábrica:

Con�rme YES para fazer reset. 
Pressione __ ou con�rme NO para 
sair.

Selecione e con�rme __  
Clique em OK para aceder ao interface. 

Se restaurar o monitor para as de�nições de fábrica a câmera emparelhada anteriormente poderá ser eliminada. 
É recomendável emparelhar a câmera e o monitor novamente para ter imagem. Faça-o com cuidado. 

Faça scan do código QR ou envie 
um e-mail. 

Selecione ___ Clique OK 
para aceder ao interface.



FAQ
Q1. Porque não consegui conectar a câmera ao monitor? 
*Certi�que-se que está tudo corretamente ligado (o adaptador à câmera e ligado à corrente).
*Certi�que-se que o monitor e a câmera não ultrapassam a distância recomendada.

Q2. Porquê que o live vídeo está tão desfocado?
*Certi�que-se que não existe nenhum obstáculo em frente à lente da câmera. 

Q3. Porquê que o monitor fez barulho?
*A câmera e o monitor podem estar demasiado próximos. Afaste-os. 
*Ajuste o ângulo da antena de forma a minimizar a interferência de wireless.

Q4. Consigo ouvir o meu bebé quando desligo o ecrã?
*Sim. Deve ligar a deteção de som e o ecrã ligar-se-á e ativará o alarme caso algum som mais alto seja detetado. 

Q5. Porque está a imagem a preto e branco?
*A visão noturna será ativada se a câmera estiver ligada num ambiente escuro (Brilho < 5 Lux).

Q6. Quanto tempo dura o ecrã ligado?
*O monitor aguenta até cerca de 4 horas e o tempo de duração pode variar dependendo do brilho/luminosidade 
do ecrã. 

ESPECIFICAÇÕES



CUIDADOS FCC
Quaisquer alterações ou modi�cações expressamente não aprovadas pela parte responsável pelo 
cumprimento pode impedir o utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento cumpre com a parte 15 das regras FCC. Sujeito às seguintes condições: 
Este equipamento não deve ser prejudicial ou causar dano
Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar 
uma operação indesejada.

Nota:
Este equipamento foi testado e considerado que cumpre com os limites de um aparelho digital de classe B, 
cumpre com a parte 15 das regras FCC. Estes limites são impostos de forma a impedir que o equipamento 
se possa tornar prejudicial ou causar dano em zonas residenciais. Este equipamento gera energia de 
frequências de rádio, se não for instalado seguindo as instruções pode prejudicar e interferir com as 
comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia que essa interferência possa não ocorrer numa 
instalação particular. Se o equipamento realmente causar dano ou interferência no sinal de rádio e TV, que 
pode ser veri�cado desligando e ligando o equipamento, o utilizador poderá ser encorajado a corrigir essa 
interferência através das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena.
 - Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Conecte o equipamento a uma saída de um circuito diferente daquele que o recetor está conectado. 
- Contacte um especialista da área para obter mais ajuda.

Este equipamento cumpre com os limites de exposição de radiação da FCC. Este equipamento deve ser 
usado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser 
colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.



Este equipamento cumpre com a Industry Canada license-exempt RSS (standard(s). 
Operação está sujeita às seguintes condições:
Este equipamento não deve causar interferência, e 
Este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que pode causar uma 
operação indesejada.
Este equipamento está em conformidade com as diretrizes de exposição RF. Os utilizadores poderão obter 
informação na regulamentação RF. A distância mínima entre o equipamento e o utilizador é de 20cm. 

PERIGO
RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA SEJA SUBSTITUIDA POR UMA QUE NÃO CORRESPONDE COM 
O EQUIPAMENTO DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

_____ ESTE SÍMBOLO INDICA A VOLTAGEM DC

_____ RECICLAGEM

Este produto têm o símbolo seletivo de resíduos eletrónicos (WEEE). Isto signi�ca que este produto deve 
ser tratado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/EU de forma a ser reciclado ou desmantelado para 
assim minimizar o impacto ambiental. 
Este produto pode ser usado em todos os estados membros da UE.
Uma cópia da EU Declaration of Conformity está disponível online em:
https://www.heimvision.com/pages/eu-declaration-of-conformity

AVISO ISEDC

_____ 




