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Relógio Espião com Wifi e Visão Noturna
Instruções
1. Início
•
•

•
•

Conecte o relógio espião com o cabo USB a uma fonte de energia ( adapatador de parede ou
computador).
Retire a tampa posterior do relógio espião e ligue o interruptor delocando-o para ON.
o LED Vermelho: indicador de corrente
o LED Azul: indicador de WIFI
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 do seu relódio espião.
Faça download e instale a aplicação de telemóvel “HDMiniCam” atarvés da Google Play.

2. Configuração da camera
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Aceda à aplicação e carregue no botão “+” que se encontra no canto superior direito.
Selecione a opção “Add new online Camera” e escolha o dispositivo. Caso nenhum dispositivo
estiver online alternativamente poderá clicar em “ Add new camera manually” onde deverá
introduzir o numero UID e a password do relogio espião.
A camera está agora online. Pode clicar na mesma e em seguida em “Skip” para ver a imagem
no seu telemóvel.
Clique no icon de definições em frente 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 confirmara esta configuração e em “ok” novamente para a
camera reiniciar.
O relógio espião 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. Nota: A camera poderá emitir um ruído constante durante este teste (ruído de
feedback) uma vez que a camera e o telémovel se encontram no mesmo local. Ao deslocar-se
para longe da camera este barulho desaparecerá.
Feche a aplicação. Ligue o seu telémovel com dados móveis ou alternativamente a outra WIFI
para poder vizualizar as imagens em tempo real remotamente.

