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Visão noturna e filtro IR-CUT 

Sem  matriz de cores, mudança automática quando o IR está ligado 

Garante a qualidade das imagens de vigia 

 

Telemóvel para ver a dinâmica em tempo real 

 

Cenário de dia 

 

Cenário de noite 
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Reprodução à distancia 

Com 64GB de memória máxima, poderá configurar diferentes modos de gravação e 

reprodução remota de acordo comas suas necessidades 

Fotografia 

Reprodução à distancia 
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Duas formas de monitorizar o áudio 

Imagem e vídeo de alta qualidade,  duas formas de monotorização de áudio. Poderá falar 

com  o seu mais querido onde e quando quiser. 
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Plataforma  de Suporte Múltiplo 

Poderá monitorizar pelo telemóvel, computador ou tablet,  o que lhe oferece mais 

escolhas e torna a sua vida mais simples 
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Mini câmera IP multifuncional 

 

Gravação de vídeo em HD 

Duas formas de comunicação 

Formato comprimido (H.264) 

Controlo por telemóvel 

Cartão TF 

Visão noturna IR-CUT 

Deteção de movimento 

Fácil de configurar 
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Suporte para Cartões de gravação 

Suporte de armazenamento integrado: cartão TF sem necessidade de abrir o 

computador, capacidade máxima de 64GB 
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Como reiniciar o dispositivo 

Pressione continuamente o botão “Reset” por cerca de 8 

segundos, você ouvira a voz, depois espere mais 10 segundos o  

Resert está concluído 

 

Como mudar para o modo “Hotspot AP”? 

Pressione continuamente o botão “Reset” por cerca de 8 

segundos ( você ouvirá uma voz) depois espere mais 10 segundos 

o reset está concluído. 

Pressione  rapidamente o botão “resert” outra vez e espere 24 

segundos. O dispositivo irá entrar em modo “hotspot AP” 

 

Botão reset 

 

Deteção de movimento 

Quando a  deteção de movimento é ativada a camara irá enviar o som, gravando-o no 

cratão TF 
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Estes são os passos que  mostram como conectar ao modo “Hotspot AP” 

Abra as configurações de WI-FI 

no seu telemóvel  

Escolha o dispositivo  chamado 

SSID com MV…se não tiver MV 

por favor reinicie o dispositivo e 

tente novamente  

Quando o dispositivo SSID  estiver ligado 

corretamente abra a APP  

Por favor carregue aqui  

Por favor clique em “Divice 

Linked” / Dispositivo ligado  

Por favor carregue em “Lan Search” 
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Procurando por favor espere 

aguarde 

Selecione o dispositivo e  clique 

“adicionar dispositivos 

selecionados” 

A próximo passo é a configuração 

de WI-FI, por favor clique nas 

configurações 

Por favor clique em redes 

Por favor escolha 

“Station”/”estação” 

Por favor escolha a sua rede 

Coloque o nome e a passwords e 

clique em “Guardar” 
Por favor carregue em OK e volte 

ao dispositivo 

A configuração do WI-FI foi bem 

sucedida por favor clique aqui 

para ver o video 
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