
MANUAL SIMPLES DE 

INSTALAÇÃO / USO 

(CMS) 

1. Dispositivo de Conexão 

A câmera IP deverá ser conectada como ilustra a imagem 
abaixo: 

2.1 Utilizando o PC p/conectar o 

dispositivo 

1 

2

3 

4 6 
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Para que o computador e o equipamento possam se 
comunicar, é necessário se assegurar de que os mesmos 
possam se comunicar dentro do local de rede (LAN).  
Para isso, coloque o IP do equipamento no mesmo intervalo 
de IP do computador.   
2.1.2 Procure o software ‘Upgrade Tool’ ou ‘Device Manage’ 
no site do fabricante e instale-o:  
 

2.1.3 Após a instalação, clique em “IP search” , se a busca for 

bem sucedida, o IP do dispositivo será exibido na lista;（Vide 

figura 2-1-1） 

Figura 2-1-1 

2.1.4 Selecione o IP, e modifique-o na tela exibida no lado 
direito para o mesmo intervalo do computador  
estabelecendo assim o IP para o uso do roteador de rede. 
(Figura 2-1-2). Finalmente, Clique em ‘Modify’ para salvar. 

2.1.5 A configuração padrão de fábrica é: 
IP address: 192.168.1.X 
Mask: 255.255.255.0  
Gateway: 192.168.1.1  
Username: admin 
No password   
2.1.6  Para acesso remoto via browser—IP: 
Utilize Internet Explorer (I.E.) coloque o IP no campo do 
endereço de página. (Exibido na figura 2-1-2 sendo o IP 
192.168.1.10). Então instale o plug-in na interface de 
navegação, coloque nos campos:  
User Name (Nome do usuário): admin 
No password (Sem password) 
E então logue. 

2.2 Utilizando software de gerenciamento 

CMS (PC) 
2.2.1 Através da pasta [CMS] localize o software CMS. 
Clique duas vezes no pacote de instalação, complete a 
instalação do software e o ícone ao lado irá aparecer em 
seu computador. Duplo clique para abrir o programa.  

O padrão do nome no login é: super 

Padrão do password: (Vazio) 

Logar e iniciar navegação como indica a figura 2-2-1  

Figura 2-2-1: Interface do Login do CMS 

2.1.1 Utilize a configuração do equipamento via IP 
através do computador, dentro da área de rede local 
(Local Area Network – LAN). O primeiro passo para 
configurar o equipamento no computador é 
identificando e configurando o IP padrão do 
equipamento.  
IP padrão é 192.168.1.X  

Figura 2-1-2 

2.2.2 Gerenciamento de ponto de monitoramento: 
Selecionar: Sistema > Gerenciador de dispositivos, irá 
aparecer como na figura 2-2-2. 

2.2.3 Adicionando uma câmera ou DVR: Selecione 
“Adicionar Area”, uma caixa aparecerá (vide figura 2-2-3), 
digite o nome da zona desejado e clique em “OK”. Selecione 
a zona criada e clique no segundo ícone “Adicionar 
Área” (vide figura 2-2-4) 

Figura 2-2-2 
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2.2.5 Interface: Pode adicionar um equipamento ao 
CMS de acordo com seu endereço de IP e domínio, 
número de série (Serial Number) e endereço MAC.  
I. Adicione dispositivo de acordo com o endereço de IP:  
Procure o endereço de IP, clique em “Localizar IP”. Isso 
fará com que sejam exibidos todos os endereços de IP 
de câmeras de vídeo online, na área de rede local (LAN). 
Selecione um endereço de IP, insira um nome para o 
dispositivo no campo “Nome” e então clique em 
“Adicionar Equipamento > OK (vide figura 2-2-5) 
II. Adicione dispositivo de forma manual: 
Preencher dentro dos campos correspondentes, nome 
do dispositivo, endereço de IP e a porta. Clique em 
“OK” (vide figura 2-2-5). 

Figura 2-2-5 

2.2.6 Configurando rede sem-fio (WI-FI) do dispositivo: 
Na interface principal, clique em “Sistema” > 
“Configuração Remoto” > Selecione o IP do dispositivo > 
Clique no ícone da engrenagem > “Serviços” > Duplo 
clique em WIFI > “Procurar” > Selecione a rede Wi-Fi 
desejada > Selecione “Ativar” e “Ativar DHCP” > Insira a 
senha da rede sem fio selecionada > Clique em “OK” até 
terminar o processo. (vide figura 2-2-6) 

Figura 2-2-6 



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. 

5.  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. 

6.  Constatando o defeito, o consumidor deverá imediatamente 
comunicar-se com o revendedor responsável ou entrar em 
contato com a TOPCAM via e-mail: 
atendimento@topcamcftv.com.br, eis que somente estes estão 
autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de 
garantia aqui previsto. 

6.  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. 

7.  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. 

8.  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. 

9.  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. 

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, 
a TOPCAM reserva-se o direito de alterar as características 
gerais, técnica e estética de seus produtos sem aviso prévio. 
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3. Acesso via Nuvem (Cloud) 

3.1.1—UTILIZE SEMPRE INTERNET EXPLORER (I.E.) 
Logar no serviço da núvem (cloud) 
website: http://xmeye.net 
será exibida uma tela. (vide figura 3-1-1 abaixo): 

Figura 3-1-1 

Faça download e instale o plug-in, então através de uma 
janela ou adicionando o número de série do equipamento, 
você pode ver as câmeras de modo remoto. 
Após o log-in para entrar na interface de serviços de 
NUVEM e configure o equipamente seguindo o passo-a-
passo do link. 

Após configurado com êxito, poderá acessar o equipamento 
em qualquer lugar e a qualquer hora, desde que tenha o 
usuário e senha cadatrado. 

4. Acesso via dispositivo móvel (Cloud) 

Ambiente de rede：Wifi - 3G—4G 

Sistema operacional：Android, iOS 

Nome do software：XMEYE / vMEyeIPC / vMEyeCloud 

Download：GooglePlay, Apple Store 

Utilizaremos o aplicativo XMEYE para iOS para 

demonstrar: 

Passo 1: Entre no aplicativo “XMEYE”, crie uma conta 

própria clicando em “Register” ou clique em “Local 

Login” para acessar como visitante. 

Clique aqui para 

Registrar uma 

conta. 

Clique aqui para 

acessar como 

visitante 

Passo 2: Clique no ícone “+” para adicionar um dispositivo. 

Passo 3: Clique no ícone             para procurar 

automaticamente pelos dispositivos disponíveis na rede. 

Ou clique no ícone           para efetuar a leitura do código 

QR ou digite manualmente o serial / ID do dispositivo. 

Device Name: (Insira o nome desejado para o dispositivo) 

Serial Number: (Insira o ID ou serial do dispositivo) 

Username: admin 

Password: (vazio) 

Port: (Porta do dispositivo) 

Passo 2 

Passo 3 

Passo 4: Caso a procura automática pelo dispositivo 

suceder, aparecerá uma janela nova com o ID. Selecione o 

dispositivo e clique em “Add”. 

OBS: senha padrão de fábrica: vazio / em branco 

usuário: admin 

senha: (vazio) 

 

Clique aqui procurar 

o dispositivo 

automaticamente na 

rede 

Clique aqui para 

ler o código QR do 

dispositivo 

Passo 5: Clique em no dispositivo desejado para visualizar 

a imagem. 

Passo 4 

Passo 5 

Todas as imagens do manual do produto são 

ilustrativas. 


