
 

Instruções Bateria externa de longa duração  
com visão nocturna e  WIFI 

 
1. Início  
 Conecte a bateria externa com o cabo USB a uma fonte de energia (computador) e carregue o 

dispositivo até bateria completa ( até que os 4 leds fiquem  ligados).  

 Faça download e instale a aplicação de telemóvel “BVCAM”. 

 Coloque o cartão microSD de acapcidade pretendida na ranhura.  

 Ligue o dispositivo (os leds vermelho e azul ligam, desligam e voltam a ligar), em seguida as luzes 
brancas ligam e desligam e as luzes  vermelha e azul ficam ligadas 

 Aceda ao às definições de WIFI do seu telemóvel e conecte-se à rede WIFI com o nome UID presente 
no autocolante da parte inferior da bateria externa. 

 

2. Configuração da camera WIFI 
 Aceda à aplicação e carregue no botão “+” que se encontra no canto superior direito.  

 Selecione a opção “Add new online Camera” e escolha a rede do dispositivo.  No passo numero 2 
deverá conectar-se à internet WIFI do local  - SSID ( nome da WIFI do local)Password (palavra passe 
da WIFI do local). Depois clique em “Start configuring WIFI”, espere que o processo seja completo e 
de seguida volte á pagina incial da aplicação. 

 Clique no icon de definições, localizado no canto direito, logo em frente ao nome da camera.  

 Em seguida clique em “ Advanced configuration” “WIFI conf”  

 Encontre a WIFI a que pretende ligar a camera ( nome da WIFI do local), clique no mesmo e 
introduza a password.  

 Em seguida clique em “ok” para confirmar  esta configuração e em “ok” novamente para a camera 
reiniciar.  

 A bateria externa irá agora reiniciar ( espere cerca de 40 segundos)  

 Após o tempo de espera poderá aceder as imagens em tempo real através da aplicação do 
telémovel.   

 Feche a aplicação. Ligue o seu telémovel com dados móveis ou alternativamente a outra WIFI para 
poder vizualizar as imagens em tempo real remotamente.  
 

3. Desligar a camera 

 Carregue no botão ligar/desligar por 2 segundos 

4. Aceder às gravações 

 Utilize um adaptador de cartões e conecte o cartão micro Sda o computador. 

 Poderá aceder aos ficheiros  da mesma forma que acede a uma pen~ 

5. Gravação continua sem configuração WIFI 

 Ligue a camera pressionando o botão on/off por 2-3segundos. A camera entrará em modo de 

gravação contínuo 

 


