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Lampada Wireless Panoramica 
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1. Partes e funções 

 

 

2. Luz indicadora 

A luz idicadora mostra o estado operativo da lâmpada, a seguinte tabela mostra o significado 

de cada uma delas: 

 

Lente 

Microfone 

Altifalante 

Botão 

de 

reset 

Ranhura 

para cartão  

Luz indicadora 
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Cor Estado 

Vermelha Ligado à corrente e iniciação 

Vermelho a piscar Arranque completo e aguarda a password da Wifi 
Ou 

Arranque completo e esta aligar-se à Wifi 

Verde Conexão à WIFI completa e inicio de conexão à internet 

Verde a piscar Conexão ao servidor estabelecido e operação normal 

Vermelho e verde a 
piscar 

Actualização de firmware 

  

3. Cartão Micro SD 

A capacidade mínima de armazenamento desta câmera é de 16GB e suporta um cartão de até 

128GB. Abaixo tem a estimativa media  de armazenamento: 

Capacidade do cartão Tempo de gravação 

16GB ~1 dia 

32GB 2-3 dias 

68GB 5-7 dias 

128GB 10-14 dias 

 

4. Instalação 

Precauções: 

• Instale a camera num local onde tenha bom sinal de WIFI sem interferências 

• Mantenha a camera longe de humidade 

• Mantenha  camera longe de pó, luz solar ou qualquer fonte forte de luz 

• Não instale a camera num local sujeito a imensas vibrações 

• Mantenha a lente da camera sempre limpa 

 

I. Conecte o seu IOS ou Android à rede WIFI 

 

II. Insira a camar no casquilho e rode-a até ficar bem apertada 
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III. Faça download e instale  a aplicação “Showmo”. Abra a aplicação e crie uma conta 

 

IV. Ligue a lâmpada no interruptor e siga as instruções da aplicação para configurar a 

camera 

 

5. Aplicação 

Adicionar camera: 

• Quando a luz vermelha indicadora da camera estiver a piscar ao mesmo tempo que 

ouve a seguinte mensagem : “Please enter the password for WIFI/Por favor introduza 

a WIFI password”, carregue no botão “+” para adicionar uma nova camera ao menu 

após o log-in. 

• Por favor aumente o volume do seu telemóvel e aproxime-se da camera 
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• Irá ouvir um “beep”, o que significa que a camera recebeu  informação de 

configuração 

• Quando ouvir um “beep” vindo da camera , espere alguns segundos uma vez que a 

camera está a ligar-se à rede WIFI 

• Se ouvir a mensagem “ Wrong passord, please reenter/ Password errada por favor, 

reentroduza” verifique e volte a colocar novamente a password 

• Quando ouvir “Camera is ready/ Camera está pronta” por favor espere que a aplicação 

mostre a pagina para você colocar o nome da camera 

 

Restaurar defenições da Camera 

• Deverá restaurar as defenições de origem da 

camera sempre que: 

o Mudar o nome da WIFI e password 

o Mudar de router 

o Mudar de utilizador aconectado à 

camera 

• Verifique que a camera está a trabalhar 

normalmente 

• Insira um objecto pontiagudo no buraco de 

Reset 

• Pressione firmemente durante alguns 

segundos e retire 
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