
Regulamentos e conformidade
Declaração da FCC
Aviso: Alterações ou modificações feitas nesta unidade não aprovadas expressamente pela parte responsável pela 
conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital 
de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma 
protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e 
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode 
causar interferências prejudiciais às radiocomunicações.
No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este 
equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas 
desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências através de uma 
ou mais das seguintes medidas:
• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
   • Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
   • Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
   • Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda.
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas 
condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar 
operação indesejada.

Conformidade regulamentar com ISED
Este dispositivo contém transmissores / receptores isentos de licença que cumprem os RSS isentos de licença do 
Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada 
do dispositivo.
O transceptor isento de licença contido neste dispositivo está em conformidade com os NRCs de Inovação, Ciência e 
Desenvolvimento Econômico do Canadá aplicáveis a dispositivos de rádio isentos de licença.
A operação é autorizada sob as duas condições a seguir:
1. O dispositivo não pode causar interferência;
2. O dispositivo deve aceitar qualquer interferência de rádio recebida, mesmo que a interferência possa prejudicar 
sua operação.

Conformidade com a exposição à RF
Este equipamento cumpre os limites de exposição às radiações da FCC/IC estabelecidos para um ambiente não 
controlado. Este equipamento deve ser instalado e funcionar com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador 
e o seu corpo.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC / IC estabelecidos para um 
ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o 
radiador e o seu corpo.
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Itens incluídos

Câmera Externa Sem Fio   
A câmera externa sem fio captura eventos em torno de sua propriedade. 

Veja e comunique-se com seus visitantes de qualquer lugar. 

TWC200WU

facebook.com/ToucanSmartHome Câmara exterior sem fios Montagem em base magnética

Guia de início rápido

Cartão de
garantia 

Cartão de
agradecimento

Cabo de
carregamento

âncoras de parede Parafusos Fita adesiva

instagram.com/ToucanSmartHome

Siga-nos para as atualizações mais recentes:



 

  

 

 

www.toucansmarthome.com/pages/
smarthomeapp

Botão de configuraçãoET 

Botão de reset

Lentes da 
câmera

Microfone

Sensor de 
luz sensor de 

movimento 

Indicador LED 
Suporte de base 
magnética

Alto falante

Ficha micro USB

Fixação do parafuso do tripé

Conheça sua câmera externa sem fio

Carregue sua câmera externa sem fio

Abra a tampa inferior, conecte o cabo 
micro USB para carregar a câmera.
Recomenda-se carregar completamente o dispositivo 
antes do primeiro uso.

Vermelho sólido      Bateria de carregamento

Azul sólido                Bateria totalmente carregada

Configure sua câmera externa sem fio

Instale sua câmera externa sem fio

Baixe o aplicativo Toucan

Digitalize o código QR ou visite 
Abra o aplicativo para adicio-
nar câmera.

Pressione e segure o botão de SET 
até a luz LED piscar para entrar no 
modo de configuração.

Siga a navegação por voz da 
câmera para concluir a 
configuração 

Disponível em Apple©  App Store© and Google Play™ 

Azul piscando   

Cor de roxa piscando  

Vermelho piscando 

Modo de configuração

Conectando-se ao servidor em nuvem

falha na conexão

Se estiver usando apenas adesivo 3M, aguarde 24-48 horas antes de colocar a câmera na 
base de montagem para garantir a máxima força 
de união. Aplique o adesivo 3M somente nas 
superfícies secas. 
Você pode montar a câmera usando apenas o 
adesivo em molduras de portas de PVC, madeira ou 
superfície lisa (não é adequado para tijolo ou pedra)

*

** 

Para um procedimento de config-
uração detalhado, consulte o site 
da Toucan ou digitalize o código de 
QR manual acima

Descrição do 
LED

Descrição do 
LED


