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Este manual de instruções será atualizado regularmente; por favor digitalize o código QR 
ou visite o endereço https://www.heimvision.com/pages/download para transferir a 
última versão, se disponível.
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AVISO DE SEGURANÇA
LISTA DE EMBALAGEM 

VISÃO GERAL DO PRODUTO 
CONECTAR A CÂMARA A UM DISPOSITIVO MÓVEL

Download e instalação da app
Registo da conta e login

Conectar a câmara à app 
1. Conectar através do código QR 

2. Conectar através do Hotspot AP
VISÃO GERAL DAS FUNCIONALIDADES 

Interface principal 
Vídeo ao vivo

Gravação de vídeo
Reprodução de vídeo 

Reprodução de vídeo em cartão de memória
Reprodução de vídeo na Cloud

De�nições 
Partilha de dispositivo 

Partilha através de busca de conta
Partilha através do código QR

CARREGAR A CÂMARA COM O PAINEL SOLAR
Instalação do painel solar 

Conectar a câmara ao painel solar 
Segurança de conexão 

BATERIA 
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Para sua segurança, por favor utilize os acessórios originais fornecidos.
Não substitua as baterias sem as orientações o�ciais.
Por favor respeite as regulações locais de segurança ao instalar os produtos.
Não assumimos a responsabilidade por qualquer tipo de incêndios ou choques
elétricos causados por uma instalação indevida.

Câmara de bateria Freed 3 Painel solar Cabo USB Suporte magnético

Pin de reset Rolha de borracha Adesivo 3M Suporte de metal

Suporte Kit de parafusos Arranque rápido
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Sensor PIR

Microfone

Indicador LED

Lente

LEDs IR

Altifalante

Ranhura para cartão de memória

Entrada de alimentação

Orifício para o suporte magnético

Orifício para reset

Botão de ligar

Painel solar

Suporte
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Opção1:
Pesquise HeimLife na App Store™ ou na Google Play™, depois faça o download e instale a app
no seu dispositivo móvel.



Opção1:
Pesquise HeimLife na App Store™ ou na Google Play™, depois faça o download e instale a app
no seu dispositivo móvel.

Nota:
A Google Play™ é uma marca registada da Google Inc., e a App Store™ é uma marca registada
da App Inc.
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Inicie a app da HeimLife, faça o registo de uma nova conta com um endereço de e-mail válido
na primeira utilização da HeimLife, depois faça o login.

Nota:
Por favor selecione o código de país correto ao efetuar o registo e ao fazer o login.
Para uma ligação bem sucedida, por favor permita que a HeimLife utilize os seus
Dados móveis e WLAN quando estiver em execução.
Por favor ative o serviço de localização no seu dispositivo móvel e permita que a 
app
da HeimLife tenha acesso à sua localização.
da App Inc.
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Importante:

Certi�que-se de que a energia da sua câmara é su�ciente. Pode utilizar um adaptador

de potência de saída de 5V (não incluído) para a carregar.

A câmara apenas consegue suportar um Wi-Fi de 2.4GHz.

Evite usar caracteres especiais ou símbolos no nome da sua rede Wi-Fi ou palavrapasse, tais como @~!#$%^&* e a�ns.

Certi�que-se de que a câmara e o seu dispositivo móvel estão próximos do router ao fazer a ligação.

Pressione o botão de ligar durante 5 segundos para ligar a câmara, o indicador LED apresentará uma luz vermelha 

durante o processo de arranque. Depois, esta irá começar a piscar lentamente, o que signi�ca que a câmara está 

pronta para ser ligada ao Wi-Fi.

Insira o pin de reset no orifício de reset e pressione durante 5 segundos para fazer reset na câmara se a ligação tiver 

falhado ou se precisar de ligar a câmara a outra conta HeimLife. A câmara emitirá um sinal sonoro (“bip”) após um 

reset bem sucedido.

Explicações do Indicador LED:

Estado da luz LED

Luz vermelha a piscar lentamente 

Luz vermelha a piscar rapidamente 

Luz azul acesa

Luz vermelha acesa

Câmara de bateria Freed 3

Pronta para a ligação ao Wi-Fi

A conectar ao Wi-Fi

Conectada ao Wi-Fi

Rede anormal



Conectar através do código QR

1º Passo:

Faça o login na app HeimLife, clique em 

*x+ e em “Câmara de bateria”.

2º Passo:

Comece a conectar a câmara.

(1)/(2) Certi�que-se de que o Indicador LED mostra uma luz vermelha a piscar lentamente.

(3) Selecione o Wi-Fi do seu router e insira a palavra-passe correta.

(4) Por favor selecione um Wi-Fi de 2.4GHz; este dispositivo não suporta um Wi-Fi de 5GHz.



3º Passo:

Alinhe o código QR no seu dispositivo móvel com 

a lente da câmara mantendo uma distância de 13 

a 20 cm.

Mantenha o seu dispositivo 
móvel �xo e mova a câmara 
conforme necessário.

Clique em “Seguinte” após ouvir 
o sinal sonoro (“bip”) da câmara.

Dica:
Se não ouvir o sinal sonoro, clique em 
Ajuda > Mais opções para conectar 
através do Hotspot AP (ver página 7).

4º Passo:

Espere pela ligação depois de digitalizar. A 

mensagem “Dispositivo encontrado” indica uma

ligação bem sucedida. Clique em “Terminado” 

para iniciar a experiência.

 A câmara está a ligar à sua rede 
Wi-Fi

Clique em [x] para editar o nome 
da câmara.



1º Passo:

Se não conseguir conectar a câmara através do 

código QR, surgirá na interface de Instalação de 

Wi-Fi uma noti�cação de “Dispositivo não 

encontrado”:

* Clique em “Outros métodos” para conectar a 

câmara através do Hotspot AP;

* Em alternativa, clique em “Ajuda” e “Mais opções” 

para mudar para a opção de Hotspot AP.
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Certi�que-se de que o Indicador LED mostra uma luz 
vermelha a piscar lentamente.

Selecione o Wi-Fi do seu 
router e insira a palavra-passe 
correta.

 Por favor selecione um Wi-Fi 
de 2.4GHz; este dispositivo 
não suporta um Wi-Fi de 
5GHz.



2º Passo:

Clique em “Conectar” para inserir as de�nições de 

Wi-Fi do seu dispositivo móvel, depois

ligue-se à rede Wi-Fi STRN_XXXXXX.

3º Passo:

Depois de a rede Wi-Fi STRN_XXXXXX estar 

conectada, regresse à app da HeimLife para

começar a conectar a câmara.



4º Passo:

A mensagem “Dispositivo encontrado” indica uma 

ligação bem sucedida. Clique em “Terminado” 

para iniciar a experiência.

 A câmara está a ligar à 
sua rede Wi-Fi.

Clique em [x] para editar o 
nome da câmara
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Interface principal

Depois de a câmara ter sido conectada à app HeimLife, a interface dos Dispositivos será

apresentado automaticamente, e poderá pré-visualizar a imagem ao vivo aqui.



Esconder ou mostrar imagem ou imagens de pré-visualização.

Aceder a fotogra�as instantâneas ou vídeos gravados.

Aceder à interface da Cloud diretamente.

Dispositivos:

Partilha de dispositivos:  Mostra todas as mensagens relativas à partilha de dispositivos.

Mensagens de alarme:  Inclui fotogra�as instantâneas e vídeos gravados. Clique em [x] para ver o vídeo.

Mensagens do sistema:  Contém registos de operação de sistemas.

Mensagens:

Interface principal

Partilhe o seu dispositivo com familiares ou amigos (ver informação mais detalhada na página 16).

 Veja os �cheiros guardados no seu dispositivo móvel.

Con�ra detalhes relativos à app.
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Clique em [x] na interface principal para conferir o vídeo ao vivo da câmara

Regressar à interface principal.

Ligar/desligar o áudio ao vivo da câmara.

Taxa de bits em tempo real do vídeo ao vivo

Clique para tirar uma fotogra�a e guarde-a em Pessoal > Fotogra�as e Vídeos.

Deteção de movimento ligada/desligada.

De�nições detalhadas (ver página 15).

Estado da bateria da câmara. .



Alternar entre SD e HD; é recomendado o modo SD para uma transmissão mais

Ecrã inteiro

Sinal de Wi-Fi. 

Pressione continuamente para falar com pessoas perto da câmara.

Clique para começar a gravar o vídeo ao vivo; gravação e guarde-a em Pessoal > Fotogra�as e Vídeos.
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Esta câmara apenas começa a gravar vídeo quando o sensor PIR deteta movimento causado  por pessoas ou 
animais, uma vez que a Deteção de movimento está ativada por padrão. Para de�nições mais detalhadas 
acerca da Deteção de movimento, aceda a [x] > De�nições > Deteção de movimento.

*De�nir o nível de sensibilidade da Deteção de movimento para “Baixo” pode reduzir noti�cações 
desnecessárias e falsos alarmes.

*Ao ativar o alarme apenas na presença de pessoas, a câmara apenas gravará vídeos e enviará 
noti�cações quando detetar movimento causado por pessoas.

*Fazer um Plano de alarmes pode evitar que o utilizador seja incomodado frequentemente, uma vez 
que a câmara apenas detetará movimento de acordo com horários.

Dica:

Se desativar a Deteção de movimento, a câmara não gravará vídeos.

Se não for instalado nenhum cartão de memória ou não for assinado nenhum plano de subscrição da 

Cloud, a câmara não gravará nenhum vídeo e o utilizador apenas poderá ver a imagem ao vivo.
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Reprodução de vídeo em cartão de memória
Clique em “Histórico” para reproduzir os vídeos gravados no cartão de memória se tiver instalado um cartão 
de memória.

Linha cronológica. Deslize para a esquerda ou para a direita para conferir os vídeos. As barras azuis dizem respeito aos 
vídeos gravados quando a câmara deteta movimento causado por pessoas ou animais, enquanto as barras vermelhas 
dizem respeito aos momentos em que o evento ocorreu para que a câmara despertasse e iniciasse a gravação.

Clique na data com o fundo azul para reproduzir o vídeo gravado no dia em questão.

Deslize para a barra azul, depois clique para tirar uma fotogra�a e guarde-a em Pessoal > Fotogra�as e Vídeos estável

Gravar. Deslize para a barra azul, depois clique para começar a gravar um vídeo; clique novamente para terminar a 
gravação e guarde-a em Pessoal > Fotogra�as e Vídeos.



Alarme. Con�ra os momentos em que a deteção de movimento foi ativada.

Zoom in/out da linha cronológica.

Reprodução de vídeo na Cloud
Clique em “Cloud” para ver os vídeos gravados na Cloud encriptada se subscreveu um plano para a Cloud.

Dica:

Se precisar de subscrever um plano para a Cloud, aceda a Interface principal >          ou De�nições > Serviço de armazenamento em Cloud. 

Também pode renovar, alterar o plano da Cloud ou inserir o código de ativação aqui.
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Nota:

Se tiver instalado um cartão de memória e efetuado a subscrição de um plano de Cloud, os

vídeos serão guardados no cartão de memória e na Cloud simultaneamente.

Clique em [x] para aceder às de�nições detalhadas da câmara.

Nome do dispositivo: 
Clique em [x] para editar o nome da sua câmara.

 Receber noti�cações: 
Ative e permita que a app da HeimLife envie noti�cações para o seu dispositivo móvel.

Partilhar dispositivo:
Partilhe o seu dispositivo com familiares ou amigos (ver informação mais detalhada na página 16).



Funcionalidades básicas:
Visão noturna  
Ligue ou desligue a visão noturna da câmara, ou con�gure-a para o modo Automático, o que signi�ca que a câmara irá 
ativar a visão noturna quando detetar uma luz ambiente de nível reduzido. Então, a imagem aparecerá a preto e branco.

Volume do altifalante 
 Ajuste o volume do altifalante da câmara.

Gestão de energia
Veri�que a energia restante da sua câmara.

 Alarme de deteção: 
Ative/desative a Deteção de movimento, ajuste a sensibilidade de deteção, e de�na horários para ativar a deteção de 
movimento.

 Cartão de memória: 
De�na a duração de vídeo de cada gravação (apenas disponível para cartão de memória), veri�que a capacidade restante 
do cartão de memória ou formate-o. movimento.
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Esta função permite que os seus familiares tenham acesso à câmara.

 Cartão de memória: 

Por favor ensine os seus familiares a fazer o download e a instalação da app HeimLife, depois faça o registo da conta antes 

de partilhar.

Não há limites quanto ao número de contas que partilham a câmara.

As contas com quem partilha a câmara apenas podem ver a imagem ao vivo e vídeos gravados no seu cartão de 

memória. Contudo, 4 contas no máximo podem ver vídeos em simultâneo.

Aceda a Interface principal > Mensagens > Partilha de dispositivos para aceitar ou veri�car pedidos de partilha de 

dispositivo.



Opção1:
Pesquise HeimLife na App Store™ ou na Google Play™, depois faça o download e instale a app
no seu dispositivo móvel.

Nota:
A Google Play™ é uma marca registada da Google Inc., e a App Store™ é uma marca registada
da App Inc.
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Inicie a app da HeimLife, faça o registo de uma nova conta com um endereço de e-mail válido
na primeira utilização da HeimLife, depois faça o login.

Nota:
Por favor selecione o código de país correto ao efetuar o registo e ao fazer o login.
Para uma ligação bem sucedida, por favor permita que a HeimLife utilize os seus
Dados móveis e WLAN quando estiver em execução.
Por favor ative o serviço de localização no seu dispositivo móvel e permita que a 
app
da HeimLife tenha acesso à sua localização.
da App Inc.
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Aceda a De�nições > Partilha de dispositivos > Adicionar > Partilhar através 
da conta, insira a conta do seu familiar, depois clique em “Pesquisar” para 
partilhar a câmara. 

Partilha através do código QR
1º Passo:
Faça login na app da HeimLife com a conta do seu familiar no respetivo dispositivo móvel.
2º Passo:
Aceda a Interface principal > Pessoal, depois clique no nome do dispositivo, e escolha.
O meu código QR para mostrar o código QR.
3º Passo:
Aceda às De�nições da app no seu dispositivo móvel, depois selecione Partilha de dispositivos
> Adicionar > Partilhar através do código QR para digitalizar o código QR para partilhar a
câmara.
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1º Passo:

Aperte o painel solar ao suporte com 3 parafusos até que o 

painel esteja bem preso. Um acoplamento solto pode 

causar uma queda e, consequentemente, danos no painel 

solar.

Dica:
Os orifícios para os parafusos estão na parte de
 trás do painel solar.

2º Passo:

Selecione uma posição em que o painel receba o máximo de luz solar ao longo do ano. Ajuste a direção do painel solar que 

este pode receber tanta luz solar quanto possível, depois utilize os parafusos fornecidos para o instalar na posição 

selecionada.



Demora apenas algumas horas de luz solar direta para carregar a sua câmara através do nosso painel solar 
HeimVision. A quantidade de eletricidade que o painel pode produzir varia consoante a meteorologia, as 
estações do ano, a localização geográ�ca, etc..
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Conecte o painel solar à câmara Freed 3 através do cabo micro-USB.

Dicas:
 Certi�que-se de que o seu painel solar está descoberto. A e�cácia de produção do painel solar diminui mesmo se 
o painel estiver parcialmente coberto.

Remova o pó ou folhas do painel regularmente se for necessário.
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Certi�que-se de que a câmara está ligada ao revestimento à prova de água e que este se encontra �rme.

Dicas:
 Certi�que-se de que o seu painel solar está descoberto. A e�cácia de produção do painel solar diminui mesmo se 
o painel estiver parcialmente coberto.
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Esta câmara alimentada a bateria utiliza uma tecnologia de avançada de baixa potência. Se não for 
detetado movimento, a câmara entrará no modo de descanso. Com a carga completa, a câmara poderá 
funcionar durante cerca de 4 meses se esta estiver alerta/detetar movimento humano 10 vezes por dia e 
funcionar durante 20 segundos de cada vez.






