
Smart Wi� Camera
Manual do Usuário

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. 



CONTEÚDOS





V2.01

Smart�Wi fi�Camer a
User�Manual

Please�read�this�manual�
carefully�before�using�this�product�and�keep�it�well�for�future�use.

HM�202A

LISTA DE EMBALAGEM

Smart Wi� Camera Suporte de Câmara Suporte de Câmara

Adaptador de Energia Cabo USB Cabo LAN

Reset Pin Conjunto de Parafusos Manual do Utilizador

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Ranhura para o cartão microSD

Lente

Microfone

Reset

Sensor de visão noturna

LEDs infravermelhas
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Altifalante

Porta LAN

Entrada de alimentação

LIGAR A CÂMARA AO DISPOSITIVO MÓVEL
DOWNLOAD DA APP E INSTALAÇÃOMÓVEL

Pesquise HeimLink na App Store™/Google Play™, ou digitalize os 
códigos QR abaixo para fazer o download e instalar a app no seu 
dispositivo móvel.

Google Play™ é uma marca registada da Google Inc., e a App Store
™ é uma marca registada da App Inc.
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Hi,
welc ome

Email�address

Password

Sign�Up Forget�password

Log�in

Local�direct�connection

Login�in�with�mobile�phone�number

REGISTO DA CONTA E LOGIN
Por favor crie uma conta com um endereço válido de email, 
e depois efetue o login.

CONECTAR A CÂMARA À CONTA HEIMLINK

1.  Esta câmara só suporta Wi� de 2.4GHz.
2.  Para uma ligação estável à rede, certi�que-se que a câmara e o 
dispositivo móvel se encontram perto do router.
3. Evite usar carateres especiais ou símbolos no nome e 
palavra-passe do seu Wi�, tal como @~!#$%^&*, etc.
4.  Para todas as opções de conexão, irá ouvir os comandos de voz 
depois de a câmara já se encontrar ligada. Use o Reset Pin para 
premir levemente e prima 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.
5. Ligue o serviço de localização e o Wi� no seu dispositivo móvel, 
depois permita o acesso da app HeimLink à sua localização e ao 
Wi�. 

03



Add�the�device

Intelligent�camer a

Smart�annunciator

G U I D E

HeimLink

The�starter�guide�video

Add�devices�to�start�smart�life

Device Cloud�event Cloud�service Mine

Choose�networking�mode

Devic e�adding�by�scanning�
the�code
Pair�with�Wi-Fi�by�scanning�QR�code�
on�the�mobile�phone

Addition�by�connecting�to�
network�cable
Only�applicable�for�the�device�with�the
network�cable�socket

Addition�of�AP�hotspot

Pair�with�Wi-Fi�by�connection�with�AP
hotspot�of�the�device

AP

1 2 3

CONECTAR A CÂMARA DIGITALIZANDO O 
CÓDIGO QR

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

1. Clique [x] no centro ou no canto superior direito.
2.  Selecione Intelligent Camera (Câmara Inteligente).
3. Selecione Device adding by scanning the code (Digitalizar Código 
para adicionar dispositivo).
4.  Clique Next (Seguinte).
5.  Ligue-se ao Wi� do seu router e pressione Next (Seguinte)
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Add�the�device Network�tes ting

Switch�the�networkHeimVision

..........

What�requirements�does�the�device�have�on�Wi-Fi>

Next

Connect�to�Wi-Fi

The device does not support 5G network

Remember�the�password

Next

The�device�is�not��ashing�or�no�beep?

Other�modes

Please�wait�patiently�after�booting�untill�the�device�

indicator� �or� �Click�nextFlicker Hear�the�tone
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Network�tes ting

Switch�the�networkHeimVision

..........

What�requirements�does�the�device�have�on�Wi-Fi>

Next

Connect�to�Wi-Fi

The device does not support 5G network

Remember�the�password

Clique em Network Testing (Teste de rede) para 
controlar o estado do seu Wi�.
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Devic e�name

Click�to�input�the�device�n...

Start�to�experienc e

Add�the�device

Align�the�QR�code�the�camera�lens

No�voice�is�heard?

" Beep "�or��ashing�lights

Bedroom

Living�room Entr ance

O�ce Meeting�Room

Add�the�device

Devic e�is�under�connecting

The�router ,�mobile�phone�and�device�should�be�as
close�as�possible.�The�connection�t akes�about�1-2

minutes.�Please�wait�a�moment

12%

Device�connects�to�WiFi

Device�registers�Cloud�Ser vice

Device�Initialization

Addition�suc cess!

Addition�is�suc cessful

Shop

If�it�fails�scanning�the�QR�code�for�a�long�time,�please
click�to�zoom�in�the�QR�code�and�try�again

6 7 8

6.  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.
7.  PAguarde a conexão.
8. Dê um nome à sua câmara e pressione Start to experience 
(Iniciar para experimentar) para �nalizar a conexão.

CONECTAR A CÂMARA PELO HOTSPOT
Ligue a câmara, espere até ouvir “Please con�gure camera by AP 
hotspot or scanning code” (“Por favor con�gure a câmara através do 
ponto de acesso de hotspot ou digitalização de código”).
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Add�the�device

Intelligent�camer a

Smart�annunciator

G U I D E

HeimLink

The�starter�guide�video

Add�devices�to�start�smart�life

Device Cloud�event Cloud�service Mine

Choose�networking�mode

Devic e�adding�by�scanning�
the�code
Pair�with�Wi-Fi�by�scanning�QR�code�
on�the�mobile�phone

Addition�by�connecting�to�
network�cable
Only�applicable�for�the�device�with�the
network�cable�socket

Addition�of�AP�hotspot
Pair�with�Wi-Fi�by�connection�with�AP
hotspot�of�the�device

AP

1 2 3

Network�c on�gur ation

The�device�will�start�Wi-Fi�with�" "��eld.�HeimLink_XXXX

Click�the�button�in�the�lower�part�to�the�setting

interface�for�connecting�to�this�Wi-Fi

How to connect the device>

Go�to�Setting

Add�the�deviceAdd�the�device

Next

The�device�is�not��ashing�or�no�beep?

Other�modes

Please�wait�patiently�after�booting�untill�the�device�

indicator� �or� �Click�nextFlicker Hear�the�tone

4 5 6

WLAN

WLAN

AVAILABLE�NETWORKS

HeimLink _AP_304 A26AA6666

Connected

HeimVision

Saved�(�no�Internet�access)

WLAN

WLAN

AVAILABLE�NETWORKS

HeimLink _AP_304 A26AA6666

Connected

HeimVision

Saved�(�no�Internet�accSaved�(�no�Internet�accSaved�(�no�Internet�ac ess)

HeimLink_AP_ 304A26AA6666

Signal�strength Excellent

Encr yption�type None

CANCEL FORGET CONEC T

1. Clique em [+] no centro ou no canto superior direito.
2.  Selecione Intelligent Camera (Câmara Inteligente).
3. Selecione Addition of AP hotspot (Adicionar AP hotspot).
4.  Clique em Next (Seguinte).
5.  Clique em Go to Setting (Ir para con�guração).
6.  Ligue-se à rede Wi� HeimLink_AP_xxxx.
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Network�c on�gur ation

Set�the�Wi-Fi�that�has�been�

connected�with�this�devic e

How to connect the device>

Next

Add�the�device

7 8 9

WLAN

WLAN

AVAILABLE�NETWORKS

HeimVision

Connected (no�Internet�access)�

HeimLink_AP_ 304A26AA6666

Saved,encr ypted

Add�the�device

Connect�to�Wi-Fi

Choose�Wi-Fi�to�be�connected,�and�

input�Wi-Fi�password

HeimV is ion

Cannot��nd�Wi-Fi�to�be�connected?

i

The�devic e�does�not�support�5G�network

Devic e�name

Click�to�input�the�device�n...

Start�to�experienc e

Bedroom

Living�room Entr ance

O�ce Meeting�Room

Add�the�device

Devic e�is�under�connecting

The�router ,�mobile�phone�and�device�should�be�as
close�as�possible.�The�connection�t akes�about�1-2

minutes.�Please�wait�a�moment

12%

Device�connects�to�WiFi

Device�registers�Cloud�Ser vice

Device�Initialization

Addition�suc cess!

Addition�is�suc cessful

Shop

10 11

7. Volte à interface de con�guração de rede.
8.  Clique em Next (Seguinte).
9. Selecione o Wi� do seu router e introduza a palavra-passe correta.

10. Aguarde a conexão.
11.  Dê um nome à sua câmara e pressione Start to experience (Iniciar 
para experimentar) para �nalizar a conexão.
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Add�the�device

Intelligent�camer a

Smart�annunciator

G U I D E

HeimLink

The�starter�guide�video

Add�devices�to�start�smart�life

Device Cloud�event Cloud�service Mine

Choose�networking�mode

Devic e�adding�by�scanning�
the�code
Pair�with�Wi-Fi�by�scanning�QR�code�
on�the�mobile�phone

Addition�by�connecting�to�
network�cable
Only�applicable�for�the�device�with�the
network�cable�socket

Addition�of�AP�hotspot
Pair�with�Wi-Fi�by�connection�with�AP
hotspot�of�the�device

AP

1 2 3

Irá aparecer uma janela pop-up com instruções de conexão caso não 
tenha conseguido ligar-se à rede HeimLink_AP_xxxx. Pressione Con�rm 
(Con�rmar) e conecte-se novamente ao Wi�.

CONECTAR A CÂMARA ATRAVÉS DO CABO LAN
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 �o. Por favor aguarde a ligação à 
Internet. Por favor escolha a ligação por �o para adicionar câmara.”).

1. Pressione [+] no centro ou no canto superior direito.
2.  Selecione Intelligent Camera (Câmara Inteligente).
3. Selecione Addition by connecting to network cable (Adicionar 
através de conexão ao cabo de rede).
4.  Clique em Next (Seguinte).
5. Digitalize o código QR na câmara.
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Con�gure�the�camer a

Keep�the�QR�code�of�the�device�body�in�
the�frame�for�scanning

Add�the�device

Next

The�device�is�not��ashing�or�no�beep?

Other�modes

Please�wait�patiently�after�booting�and�plugging�in�the�

network�cable Untill�the�device�indicator� �or�Flicker Hear�

the�tone �Click�next

4 5

Devic e�name

Click�to�input�the�device�n...

Start�to�experienc e

Bedroom

Living�room Entr ance

O�ce Meeting�Room

Add�the�device

Devic e�is�under�connecting

The�router ,�mobile�phone�and�device�should�be�as
close�as�possible.�The�connection�t akes�about�1-2

minutes.�Please�wait�a�moment

12%

Device�connects�to�WiFi

Device�registers�Cloud�Ser vice

Device�Initialization

Addition�suc cess!

Addition�is�suc cessful

Shop

6 7

6.  Aguarde a ligação.
8.  Dê um nome à sua câmara e pressione Start to experience (Iniciar 
para experimentar) para �nalizar a conexão.
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HeimVision

Device Cloud�event Cloud�service Mine

HeimLink

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

USAR A CÂMARA EM DISPOSITIVO MÓVEL
Resumo das funções
1. Interface principal
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 (Con�guração).

Ligar/Desligar a câmara.
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HeimVision
LIVE �|�10:56:49�AM

55.21KB /s

Cloud�event Quality Sound More

A

C D

E F

G

H

Rec Cloud�Album

B

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): 
Veri�que o serviço cloud do seu dispositivo.

Mine (Meu):
Prima My Album (O Meu Álbum) para ver fotogra�as/vídeos guardados 
no Álbum Local, e os vídeos guardados no Álbum da Cloud.
Veri�que a versão da app.

Vídeo em direto

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

A. Con�guração
B. Reproduzir
C. Fotogra�a
D. Ecrã inteiro
E. Reset horizontal e vertical (Pan&Tilt)
F. Prede�nição
G. Controlo horizontal e vertical (Pan&Tilt)
H. Pressione continuamente para falar

12



reproduzir vídeos gravados.

capturar imagem para o álbum local da app.

mover a câmara para o ângulo prede�nido.

prede�nir alguns pontos focais para a câmara.

câmara horizontal ou vertical.

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 �uída.

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.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

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

1. Há duas opções de gravação disponíveis nesta câmara: gravar vídeos 
para um cartão microSD e a cloud (opcional).
2.  A câmara aceita cartão de memória com capacidade até 128G, por 
favor escolha um cartão microSD de alta qualidade e de uma marca de 
con�ança.
3. Se não houver mais espaço no cartão de memória, a câmara irá 
gravar os novos vídeos por cima dos mais antigos.
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Cloud�stor age�management

My�cloud�packages

Delete�the�cloud�stor age�video

Memor y�card�management

SD�card�status

Memor y�card�capacity

Used�6.78GB,remained� 0.41GB

Memor y�card�recording�mode

Format�the�SD�card

7�Days�All-day�...

Available

Event�recording

Devic e�storage

Cloud�stor age�management

My�cloud�packages

Delete�the�cloud�stor age�video

Memor y�card�management

SD�card�status

Memor y�card�capacity

Used�6.78GB,remained� 0.41GB

Memor y�card�recording�mode

Format�the�SD�card

7�Days�All-day�...

Available

Event�recording

Devic e�storage

Cloud�stor age�management

My�cloud�My�cloud�My� packages

Delete�the�Delete�the�Delete� cloud�the�cloud�the� storcloud�storcloud� age�videoage�videoage�

Memor y�card�management

SD�card�SD�card�SD� statuscard�statuscard�

Memor y�card�y�card�y� capacitycard�capacitycard�

Used�6.78GB,remained�Used�6.78GB,remained�Used� 0.41GB

Memor y�card�recording�mode

Format�the�SD�the�SD�the� cardSD�cardSD�

7�D7�D7� ays�As�As� ll-day�y�.y�..

Available

Event�rt�rt�ecording

Not�recording

Event�recording

All-day�rec ording

Canc el

GRAVAR VÍDEOS PARA UM CARTÃO MICROSD
1.  Insira o cartão microSD (não incluído) e ligue a câmara.
2.  Vá a Setting (Con�guração) > Device storage (armazenamento do 
dispositivo) para veri�car se o seu cartão microSD está disponível.
3. Selecione um modo de gravação. “Not recording” (“Não gravar”) 
signi�ca que a câmara não irá gravar vídeos para o cartão microSD. 
“Event recording” (“Gravação momentânea”) signi�ca que a câmara irá 
gravar vídeos quando são detetados movimentos/sons/silhuetas 
humanas. “All-day recording” (“Gravação de dia inteiro”) signi�ca que a 
câmara irá gravar sempre vídeos para o cartão microSD.

GRAVAR VÍDEOS PARA A CLOUD
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.
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����������Play�back�|�11/21/18�10 :56:49�AM

X1.0

08:50� 09:00� 09:10� 09:20� 09:30� 09:40�

55.21KB /s

2020-01-20���18:25:29

A

B

C

D

X1.0

08:50� 09:00� 09:10� 09:20� 09:30� 09:40�

55.21KB /s

08:50� 09:00� 09:10� 09:20� 09:30� 09:40�08:50� 09:00� 09:10� 09:20� 09:30� 09:40�

Canc el Done

11-18�Sun

11-19�Mon

11-20�Tue

11-21�Wed

06

07

08

09

11

12

13

14

07

08

09

10

09:00� 09:10� 09:20�

B

live

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.

REPRODUÇÃO DE VÍDEOS
Vá a Setting (Con�guração) > 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.

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

live

A

B

Calendar (Calendário):
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. 
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C

D

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).

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 [x] para cortar o vídeo e guardá-lo no álbum da cloud ou 
apagar.

 [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x]  [x] 

FUNÇÃO PAN&TILT&ZOOM
Deslize [x] para colocar o ecrã na horizontal ou na vertical.
Faça zoom in ou zoom out com os dedos para aumentar ou diminuir a imagem.

HeimVision
LIVE �|�10:56:49�AM

55.21KB /s

Cloud�event Quality Sound More
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HeimVision
LIVE �|�10:56:49�AM

55.21KB/s

Cloud�event Quality Sound More

Add�the�preset...

HeimVision
LIVE �|�10:56:49�AM

55.21KB/s

Cloud�event Quality Sound More

Add�the�preset...

B aby

HeimVision
LIVE �|�10:56:49�AM

55.21KB/s

Cloud�event Quality Sound More

Add�the�preset...

B aby

1 2 3

PREDEFINIÇÃO
Clique [x] para criar um conjunto de localizações nas quais a sua câmara 
pode focar.

1. Crie uma prede�nição 
Clique no ícone [+] para criar a prede�nição, dê-lhe nome e clique em 
Save (guardar).
2. Con�gure uma prede�nição  
Clique na miniatura e a câmara irá rodar diretamente para a 
localização prede�nida.
3. Apagar uma prede�nição 
Clique no ícone [x], depois em [x] para apagar a prede�nição.

Por favor desative a função Intelligent Tracking (Acompanhamento 
Inteligente) ao adicionar uma prede�nição para assegurar a precisão da 
prede�nição.
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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 microSD.

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

1. CONFIGURAÇÃO DE ALARMES

A deteção de movimento, a deteção de som e a deteção de silhuetas 
humanas são ativadas por default.
( 1 ) Ajustar a sensibilidade de deteção 
* Esta função destina-se a de�nir a sensibilidade para deteção de 
movimentos e de silhuetas humanas.
* Vá a Setting (Con�guração) > Detection sensitivity (sensibilidade de 
deteção) para de�nir o nível de sensibilidade.
* A con�guração prede�nida é Medium (média). Altere-a para Low 
(baixa) para reduzir falsos alarmes se não quiser ser frequentemente 
incomodado.
( 2 ) Selecionar a área de deteção
* Esta função destina-se a reduzir falsos alarmes, para que seja 
incomodado com menos frequência. Pode prede�nir a área de deteção 
para deteção de movimentos e deteção de silhuetas humanas. Todas as 
áreas estão selecionadas por default.
Passo 1:
Vá a Setting (Con�guração) > Detection Setting (Con�guração de 
deteção) para começar a con�gurar.
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 (�nalizar) para completar a con�guração.
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Detect�the�area

Select�an�area�and�you�will�get�the�alarms�for�the
selected�area

Select�all

Finish

Detect�the�area

( 3 ) De�nir o tom de alarme
* Esta opção destina-se a ligar/desligar o alarme da câmara.
* Vá a Setting (Con�guração) e ligue Alarm Tone (Tom de alarme), 
seguidamente a câmara irá emitir um tom de alarme quando forem 
detetados movimentos/sons/silhuetas humanas.

( 1 ) Ligue as noti�cações
Passo 1:
Vá a Setting (Con�guração) para ativar Motion detection/Sound 
detection/Humanoid detection (deteção de 
movimento/som/silhuetas humanas).
Passo 2:
Vá a Push noti�cation setting (Con�guração de noti�cações push) para 
ligar a opção Recieve app noti�cation (receber noti�cação da app).
Passo 3:
Irá receber noti�cações push no seu dispositivo móvel quando forem 
detetados movimentos/sons/silhuetas humanas.

2. CONFIGURAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES



Push�notification�set tinngs

Notification�settings

Rec eive�notification

Stop�notification�time

Rec eive�summar y

No

Others

Rec eive�app�notifications

Set ting

Notification�settings

Reboo t�device

�Cloud

Devic e�storage

Play�Videos�From

Change�Wi-Fi�network�

Remove�devic e

Storage�settings

Network�setting

Motion�detection

Sound�detection

Push�notification�set tings

Humanoid�detection

Detection�area

Detection�sensitivity

( 2 ) Con�gurar a frequência das noti�cações
* Selecione Receive all noti�cations (receber todas as noti�cações) e irá 
receber todas as noti�cações.
* Selecione Receive a summary (Receber um sumário) e de�na um 
intervalo de tempo para receber noti�cações resumidas.

( 3 ) Parar noti�cações
Passo 1:
Vá a Setting (Con�guração) > Push noti�cation setting (Con�guração de 
noti�cações push) > Stop noti�cation time (Parar noti�cações).
Passo 2: 
Clique em Add a Schedule (Adicionar horário) para começar a con�gurar 
um horário para não receber noti�cações. Podem ser de�nidos até 3 
horários.

1

2

3

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 noti�cações push quando estiver a ver vídeos em 
direto..
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Vá a Setting (Con�guração) para ativar a função Intelligent Tracking 
(Monitorização Inteligente), depois a câmara irá automaticamente seguir 
um objeto em movimento.

2. MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE

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

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

PARTILHA DE DISPOSITIVO
        Por favor certi�que-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.

Passo 1:
Clique no ícone [x] na interface principal ou vá a Setting (Con�guração) > 
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).

1

2



Priv ate�share

Add�family�member

Enter�family�member's�phone�number�to�share�joyful
moments�on�the�device�with�your�family

Add�family�member

account

Live

Add�family�member

Nickname Add�family�member

Function

Playback�(cloud�s torage�
ser vice�support�is�required)

PTZ

Set ting

Basic

Devic e�time�zone�

Devic e�name �HeimVision

Hawaii

Share

Alarm�Tone

Image�rollover�180°

Intelligent�T racking

Devic e�details

Devic e�o��at����

Devic e�microphone����

Night�vision��

�No

Automatic

Priv ate�share

Devic e�Switch����

Share Share

SERVIÇO CLOUD
Clique no ícone [x] na interface principal ou vá a Setting (Con�guração) > 
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.

Cloud�Rec ording�ser vices

Living�room
No�service�at�present

Pay�by�activation�code

Quick�selection

Continuous�rec ording
7daysS torage

Worthy

$83 $69/year

Reduction$14

Hot

$6.99/monthContinuous�rec ording
7daysS torage

$19.99/monthContinuous�rec ording
30daysS torage

$239 $199/year

Reduction$40

Continuous�rec ording
30daysS torage

More�options

$83$69
Reduction$14

Immediately

Cloud�Rec ording�ser vices

Living�room
No�service�at�present

Pay�by�activation�code

Quick�selection

Continuous�rec ording
7daysS torage

Worthy

$83 $69/year

Reduction$14

Hot

$6.99/monthContinuous�rec ording
7daysS torage

$19.99/monthContinuous�rec ording
7daysS torage

$239 $199/year

Reduction$40

Continuous�rec ording
7daysS torage

More�options

$83$69
Reduction$14

Immediately

Living�room
No�service�at�present

Pay�by�activation�code

Quick�selection

Continuous�rec ording
7daysS torage

Worthy

$83 $69/year

Reduction$14

Hot

$6.99/monthContinuous�rec ording

Choose�the�cloud�s tor age�servic e

$6.99 Immediately�renew

Ser vice�time�length

1�year 1�month

Storage�time

30days 30days 30days

Recording�method

Continuous�recording Alarm�trigger�recording
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My�Cloud�Service

7-day�whole�day�recording

To�be�associated Expire�on�2020.05.13

My�Cloud�Service

7-day�whole�day�recording

To�be�associated Expire�on�2020.05.13

7-day�whole�day�recording

To�be�associated Expire�on�2020.05.13xpire�on�2020.05.13

7-day�whole�day�recording

Bedroom

Living�room

Select�devic e�to�be�associated Confirm

Device Cloud�event Cloud�service Mine

Cloud�ser vices

My�Cloud�Service

Cloud�Ser vice�Card

Ser vice�in�use:0

Unused�ser vice:1

1�services

My�device

Living�room

No�associated�ser vice
With�the�cloud�service,�you�can
stay�worr y-free�and�feel�more�at
ease

1�available

Purchase

Bedroom

No�associated�ser vice
With�the�cloud�service,�you�can
stay�worr y-free�and�feel�more�at
ease

1�available

Purchase

Depois de o plano cloud estar ativado, �cará ligado à câmara por default.
MUDAR O PLANO DA CLOUD PARA UMA CÂMARA 

Se quiser mudar o plano da cloud para outra câmara, por favor atente nos 
passos abaixo.
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.
Serlecione a nova câmara e clique em Con�rm (Con�rmar). 

My�Cloud�Service

7-day�whole�day�recording

To�be�associated Expire�on�2020.05.13

My�Cloud�Service

7-day�whole�day�recording

To�be�associated Expire�on�2020.05.13

7-day�whole�day�recording

To�be�associated Expire�on�2020.05.13xpire�on�2020.05.13

7-day�whole�day�recording

Bedroom

Living�room

Select�devic e�to�be�associated Confirm

Device Cloud�event Cloud�service Mine

Cloud�ser vices

My�Cloud�Service

Cloud�Ser vice�Card

Ser vice�in�use:0

Unused�ser vice:1

1�services

My�device

Living�room

No�associated�ser vice
With�the�cloud�service,�you�can
stay�worr y-free�and�feel�more�at
ease

1�available

Purchase

Bedroom

No�associated�ser vice
With�the�cloud�service,�you�can
stay�worr y-free�and�feel�more�at
ease

1�available

Purchase

CANCELAR A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SERVIÇO DA 
Se selecionou a renovação automática quando subscreveu o plano da 
cloud, pode cancelar a renovação quando a mesma já não for necessária.
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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.

Set ting

Notification�settings

Reboo t�device

�Cloud

Devic e�storage

Play�Videos�From

Change�Wi-Fi�network�

Set ting

Basic

Devic e�time�zone�

Devic e�name �HeimVision

Hawaii

Share

Alarm�Tone

Image�rollover�180°

Intelligent�T racking

Devic e�details

Devic e�o��at����

Devic e�microphone����

Night�vision��

�No

Automatic

Priv ate�share

Devic e�Switch����

Share

Remove�devic e

Storage�settings

Network�setting

Motion�detection

Sound�detection

Push�notification�set tings

Humanoid�detection

Detection�area

Detection�sensitivity

MAIS CONFIGURAÇÕESDIFERENTE
Clique no ícone [x] na interface principal ou no canto superior direito da 
interface de vídeo em direto para ter acesso a mais con�gurações 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:
De�nir um horário para desligar automaticamente a sua câmara. 
Podem ser de�nidos 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 con�gurar 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:
Veri�car a versão do �rmware, 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.
Veri�car o estado e a capacidade do cartão SD.
Con�gurar o modo de gravação para o cartão SD.
Formatar o cartão SD.
Mudar a rede Wi�:
Mudar o Wi�.
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.

MAIS CONFIGURAÇÕESDIFERENTE



Q1: Porque é que não consegui ligar a câmara à minha conta?
* A câmara só suporta Wi� 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 Wi�, tais como @~!#$%^&*, etc.
Se a conexão falhar, use o Reset Pin para premir 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 con�ança.
* Assegure-se de que o cartão microSD não está dani�cado.

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 (Con�guração) > Device storage (Armazenamento do 
dispositivo) para veri�car se o estado do cartão SD está disponível.
* Con�ra 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 (Con�guração) > Play Videos From (Reproduzir vídeos a partir 
de) para veri�car se selecionou a opção Memory Card (Cartão de memória).
* Vá a Setting (Con�guração) > 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 su�cientemente estável ao 
reproduzir os vídeos gravados.

Q4: Posso assistir simultaneamente vídeos de múltiplas câmaras?
* 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 [x] na interface principal.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

26




