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* Antes de operar esta unidade, leia estas instruções  

cuidadosamente e mantenha-a para uso futuro. 

Lista de Embalagem 
(Esta pode diferir de acordo com o meio ambiente) 

Abra a embalagem, certifique-se que a câmera VR  
está intacta e compare a figura abaixo para confirmar 
se os acessórios estão completos.  

Câmera VR  x1 

Guia de operação rápida x1 

Introdução da Aparência 
(Figura apenas para referência, padrão baseado no 

objeto) 

Itens Descrição 

Luz IV 

O dispositivo recuperará automaticamente a luz 

infravermelha ao interagir com os baixos níveis 

de luz . 

Porta DS 

(embutida)  

Suporta cartão micro SD para armazenagem 

local (max 32GB). Para confirmar a operação do 

cartão SD, antes de inserir o cartão SD, 

certifique-se que seu sistema de arquivo é FAT 

32, t acima de 64MB de espaço disponível.  

Botão 

“RESET” 

Pressione o botão “reinicializar”  acima de 10 

segundos, P2 voltará ao padrão de fábrica.  

Requisito Operacional 
 

    Etapa 1 ....................................................... 

Início 
Conecte o dispositivo à tomada, configure o wi-fi, após 
o dispositivo terminar a iniciação.  
 
Nota Especial: para usuários de telefone Android, para 
facilitar a configuração pelo usuário do dispositivo, o App 
tentará obter a informação do Wi-Fi próximo. Portanto, durante 
a configuração inicial, o telefone pedirá para permitir que o 
aplicativo obtenha a permissão necessária. Clique Permitir!  

Indicador de LED: 
Luzes de Led piscam (0,5s) – STA 
Indicador de LED pisca lentamente (2s) – AP 
Luz do indicador de LED – configuração bem sucedida.  

 

    Etapa 2 ....................................................... 

1. Faça o Donwload e registro do APP 

Digitalize o código bidimensional na última página 
deste guia, faça o download e instale o APP – VR 
CAM (fazer o download do APP utilizará algum fluxo 
de dados do telefone, sugerimos fazê-lo no ambiente 
Wi-Fi). Abra o APP, registre uma conta e conecte-se 
de acordo com os requisitos na interface.  
 
 

2. Adicione e visualize ( a câmera conectou no 

modo Internet) 
 A) Configuração rápida do sistema Android 
O modelo padrão ao ligar o dispositivo é modo AP. O 
dispositivo não suporta roteador Wi-fi 5G, no processo 
de configuração, queira utilizar um roteador Wi-Fi de 
2,4G.  
 
Adição do dispositivo com fio 
Adicionar dispositivos com digitalização LAN 
(recomendado) 
Conectar a extremidade do fio à porta Lan do roteador, 
a outra extremidade do cabo será conectado à porta 
Ethernet do dispositivo, conectar seu telefone no sinal 
de wi-fi enviado pelo roteador.  
 
 

(1) Clique em “+” na 

barra superior 

(2) Clique em “Add 

device by WIFI config” 

(3) Escolha o modo AP. 

(1) Insira a senha de 

Wi-Fi 

(2) Clique em 

“Complete” no canto 

direito superior 

(3) Clique no 

dispositivo na tela 

principal para entrar 

em “Preview” 

 

 
(1) Revisar     (2) Botão de voz     (3) Modo mural     (4) Tela Cheia 

(5) Vídeo     (6) Usando Intercomunicador     (7)Screen Shot  

Segunda forma de adicionar os dispositivos sem fio 
Conexão no modo AP (recomendado) 

(1) Clique em “+” na 

barra superior 

(2) Clique em “Add 

device by network” 

(3) Clique no lugar da 

seta vermelha a direita. 

(1) Escolha o dispositivo IPC 

(1) Escolha WIFI 

(2) Insira a senha do 

WIFI 

(3) Clique em “next step” 

(1) Selecione o 

dispositivo e clique em 

“Finish” 

(2) Clique no dispositivo 

na tela principal e entre 

em “Preview” 

...................................................................... 
  
 B) Configuração rápida do iPhone 
O dispositivo é ligado no modo AP padrão, o dispositivo 
não suporta roteador Wi-Fi 5G, utilize o roteador Wi-Fi 
2,4G no processo de configuração.  



3.  Esta garantia não cobre perda de dados, recomenda-se que o 
consumidor faça uma cópia regularmente em um drive de 
armazenamento das configurações do produto. 

4.  Constatando o defeito, o consumidor deverá imediatamente 
comunicar-se com o revendedor responsável eis que somente 
estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o 
prazo de garantia aqui previsto. 

5.  As senhas de acesso às informações do produto permitem o 
alcance e alteração de qualquer facilidade do produto, como 
acesso externo ao equipamento para acesso de dados e imagens, 
portanto, é de responsabilidade do usuário disponibilizar apenas 
àqueles que tenham autorização para uso, sob o risco de uso 
indevido, com a obtenção de dados e imagens geradas. 

6.  Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-
se que o consumidor faça uma cópia de segurança regularmente 
em um drive de armazenamento das configurações do produto. 

7.  É imprescindível que o usuário utilize desses recursos e 
garanta a segurança da rede na qual o produto está instalado, 
haja vista que o fabricante não se responsabiliza pela invasão do 
produto via ataques de hackers e crackers. 

8.  Constatado o defeito, e o consumidor leve o produto a quem 
não está autorizado, esta garantia perderá sua validade, já que o 
produto será considerado violado. 

8 10 9 11 

12 13 14 15 

Termo de garantia 

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as 

seguintes condições: 

Nome do Cliente: 

Assinatura do Cliente: 

Nº da nota fiscal: 

Data da compra: 

Modelo: 

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são 

garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que 

porventura venham a apresentar, pelo prazo de 6 (seis) meses, 

contado a partir da data de emissão da nota fiscal. O 

consumidor arcará com todas as despesas caso seja confirmado 

o dano por mau uso ou fora da garantia prevista. 

2. A garantia perderá totalmente a sua validade se qualquer uma 

das ocorrências forem diagnosticadas: 

a) Se o defeito não for de fabricação mas sendo causado por 

mau uso do consumidor e/ou terceiros estranhos ao fabricante. 

b) Se os danos aos produtos forem causados por acidentes, 

sinistros, agentes da natureza (raios, enchentes, etc.), rede 

elétrica flutuante, mau uso ou por desgaste natural. 

c) Se o produto sofrer influências elétricas, químicas ou 

animal. 

d) Se o lacre estiver violado ou rasurado. 

e) Se o aparelho houver sido violado. 

Adição do dispositivo com fio (recomendado) 
 

Conectar a extremidade do fio à porta Lan do roteador, 
a outra extremidade do cabo será conectado à porta 
Ethernet do dispositivo, conectar seu telefone no sinal 
de wi-fi enviado pelo roteador.  

(1) Insira a senha de 

Wi-Fi 

(2) Clique em 

“Complete” no canto 

direito superior 

(3) Clique no 

dispositivo na tela 

principal para entrar 

em “Preview” 

(1) Clique em “+”  na 

barra superior 

(2) Clique em “Add 

device by network” 

(3) Clique no lugar da 

seta vermelha a direita. 

 

Ao adicionar o dispositivo pela digitalização da rede, 
aguarde até o dispositivo aparecer na interface, se a 
conexão for bem sucedida, o número de ID do 
dispositivo será exibido na interface, selecione a ID do 
dispositivo e clique “Finish”.  

Segunda forma de adicionar os dispositivos sem fio 
Conexão no modo AP (recomendado) 

(1) Clique em “+”  na 

barra superior 

(2) Clique em “Add 

device by WIFI config” 

(3) Escolha o modo AP 

(1) Clique em “Go to the list of WIFI” 

(1) Selecione o 

dispositivo para iniciar 

o IPC 

(2) Retorne ao 

aplicativo VR CAM 

(3) Insira o WIFI e 

senha 

Ao adicionar um dispositivo pela digitalização da rede, 
aguarde até o dispositivo ser mostrado na interface, se 
a conexão for bem sucedida, o número de ID do 
dispositivo será exibida na interface, selecione a ID do 
dispositivo e clique “Finish”. 

...................................................................... 

Introdução de Função 

Um novo tipo de 

câmera HD. 

Suporta conexão 

WIFI. 

Suporta detecção de movimento, se o 

movimento ocorrer na área de 

monitoramento, o alarme será acionado. 

Suporta PTZ eletrônico. 

Suporta serviço de 

nuvem da rede e 

visualização móvel 

Perguntas Frequentes 

P:  Ao adicionar o dispositivo pela LAN ou 

numero de série, este adiona o “device is not 
online” (o dispositivo não está online) ou “device 
is not registered” (dispositivo não registrado). 
 

R: 1. Certifique-se que a internet a ser acessada pelo 

dispositivo possa ser tenha acesso normalmente e 
mais, que o roteador abriu a função DHCP. 
2. Se você mudou os parâmetros do dispositivo, clique 
no botão “RESET” por 10 segundos para restaurar os 
parâmetros padrão. 
 
 
 

P:  O dispositivo está online e também existe 

movimento na área de monitoramento, por que não 
recebo informação de alarme no celular? 
 

R: 1. Certifique-se que o IP do dispositivo no APP 

está operando no celular e a função de detecção de 
movimento está ligada. 
2. Se você utilizar celular apple (iPhone), abra a 
função “notificação de mensagem”  no sistema de 
operação IOS “configuração—notificação”. 
 
 

P:  O dispositivo suporta USB e carregador de 

bateria? 
 

R: Não disponível. Por favor, utilize a fonte adequada 

para fornecer energia estável. 
 
 

P:  Por que o dispositivo informa “memory card 

fault” (falha no cartão de memória) quando insiro o 
cartão SD? 
 

R: 1. O dispositivo somente suporta o arquivo FAT32 

e o armazenamento não pode ser acima de 32GB. 
Confirme o tipo de sistema de arquivo e se a 
capacidade do cartão está de acordo. 
2. Observe se o cartão SD tem algum dano. O 
dispositivo não pode executar suas funções de leitura 
e armazenamento usuais. Deve ser reformatado pelo 
computador antes do uso. 
 
 

P:  Por que a reprodução está intermitente? 

 

R: Devido a vida limitada de uso dos cartões SD, o 

vídeo contínuo reduzirá muito a vida do cartão SD. 
Quando o dispositivo detecta imagens em movimento, 
a condição intermitente poderia economizar espaço de 
armazenagem e prolongar a vida do cartão SD. 

Especificações 

Faça o download do APP 

 

O produto pertence ao 
dispositivo da rede, atualize o 
ultimo software para melhor 
experiência. Utilize o celular 
para digitalizar o QR code para 
fazer o download do aplicativo. 

Espec. 1 MP 1.3 MP 2 MP 3 MP 5 MP 

Resol. 1280x720 1280x960 1920x1080 2048x1536 2592x1944 

Lentes Lentes “Olho de Peixe” 

PTZ Horizontal: 0 ~ 360 ; Perpendicular: -90 ~ 90  

Comp. 

Vídeo 

h. 264 h.264/h.265 

Interf. de 

rede 

RJ 45 (10M/ 100M porta ethernet adaptativa/ WIFI 802.11b/g/n 

Armaz. Suporta cartão micro SD 

Dia e Automático 

Dist. de IR 5—10 metros (difere de acordo com o ambiente) 

Ilum. 0,1 Lux @ (F2.0, AGC ligado), 0 Lux com IV 


