
 

Câmera P2P Wireless IP  
Manual do Usuário 

  
  

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conteúdo 
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1 Descrição Geral 

1.1 Revisão do Produto 
Obrigado por usar nossos produtos Camera IP. O IP Camera foi desenvolvido para 

monitoramento de vídeo em rede, adotando um único processador SOC chip poderoso de alta 

performance  para integrar a captura de áudio e vídeo, compressão e transmissão. A 

codificação Standard H.264 garante uma transmissão de vídeo mais clara e suave. O servidor 

Web integrado permite que o usuário faça monitoramento e controle das câmeras front-end em 

tempo real através do browser IE. 

 
 
1.2 Descrição Antes do Uso 

1.2.1 Características 
HD 720P video (SOC chipset e processador micro-controle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
até 10m IR;                                                                                                                                                                                                           
Multi-plataforma para instalação de software do cliente                                                                                                                                                                               
Suporte P2P, WiFi                                                                                                                                                                                              
Suporte ONVIF 2.0 protocol                                                                                                                                                                                                                     
Controle PT                                                                                                                                                                                                         
Monitoramento e respostas                                                                                                                                                                                    
Troca automática de filtro dual IR-Cut                                                                                                                                                                                    
Alarme de detecção de movimento                                                                                                                                                                                                                            
Gravação de circulação TF card                                                                                                                                                                               
Lentes e foco rotativos 

 
1.2.2 Itens da Embalagem 
 

Abra a embalagem e verifique se ela contém os seguintes itens:   

● Camera IP X1 

● Antena Wi-Fi X1 (disponível apenas para modo wireles) 

● Manual do Usuário X1 

● Fonte de energia DC X1 

● Cabo de rede X1 

● Suporte de montagem X1 

NOTA: Por favor entre em contato imediatamente no caso de peças danificadas ou partes 
faltantes. 

 
1.3 Descrição do Equipamento 
 
Vista Frontal 

 
Figura 1.1 

 



 
 
Câmera Interna: 
1.Orifício fotossensível: para sensibilidade à luz.  
2. LED Infravermelho: 10 LEDs. 
3. Lentes: Sensor CMOS com lentes focais fixas (Padrão: 3.6mm ; Opcional: 6mm). 
4. LED Indicativo de Rede: se existir uma rede ativa, a luz irá piscar. 
5. Microfone: microfone integrado. 
6. Alto-Falante: alto-falante integrado. 
7. Antena Wireless: antena da rede WI-FI. 
 
Câmera Externa: 

1. Lentes: Padrão 3.6mm. 
 LED Infravermelho: 4 LEDs 

 Orifício Fotossensível 

 
Painel Posterior 

 
Figure 1.2 

LAN: RJ-45/10-100 base T 
Energia: fonte de energia DC 5V/2A 
Luz de Rede: o LED verde irá acender quando o aparelho estiver conectado à rede; o LED 
amarelo irá piscar quando dados estiverem sendo transferidos.  
Audio Output: a entrada é usada para conexão de alto-falante externo. 
 

 

 

 

 

 

 

Vista Inferior 

 
Figure 1.3 

A IPCAM original possui alguns adesivos na parte de baixo do aparelho, como o adesivo com o 
endereço MAC, adesivo QC, etc. 
RESET 
Pressione e segure o botão RESET por 10 segundos e a IPCAM será restaurada aos parâmetros 



originais de fábrica (manter a energia ligada ao resetar). 
                                

2 Como acessar a Câmera IP.  

2.1 Conexão do Equipamento 

 
Figura: 2.1 

 

Siga os passos abaixo para instalar sua câmera. Siga cada passo atentamente para garantir que 
a camera funcione corretamente.  
Instale a antena Wi-Fi.  
 Conecte o adaptador de energia na câmera.  
 Conecte o cabo de rede na câmera e no roteador/switch. 

 A inicialização da câmera leva aproximadamente 30 segundos. Em seguida você vai encontrar o 

endereço IP das “Ferramentas Camera IP”. (figura 2.1) 
 Quando a energia estiver ligada e o cabo de rede conectado, a luz verde do painel posterior ficar

á acesa.  

A luz amarela irá continuar acesa e a luz indicadora de funcionamento na frente da câmera irá 
acender (a luz indicadora pode ser controlada pelo software). 
 
2.2 Acesso à Camera IP de um Terminal Web.  

 1. Acesse http://www.netcam360.com/ para fazer o download do “IP Camera Search Tool” 
(compatível com Windows OS). 
 

 
 

Figure 2.2 

 

2. Depois de fazer o download do software, abra on“IP Camera Search Tool”, entrando na 
página abaixo (Figura 2.3): 

http://www.netcam360.com/


 
Figure 2.3 

3. Clique no botão “Atualizar”, procure o dispositivo que está conectado, clique duas vezes no 
dispositivo escolhido, entre no acesso à Internet, insira o user name padrão “admin” e o psw é 
“nenhum”. Clique em “Confirmar”. 
 

 
Figure 2.4 

4 Selecione a língua e o modo de entrada compatível: IE, Firefox, Smartphone e cartão de 
memória SD. 

 

 
Figure 2.5 

 

4.1 Na primeira vez que for acessar a câmera, obtenha o prompt ActiveX. Clique no prompt, 
escolha a opção “executar add-on”, depois clique em atualizar e inicialize a câmera de novo. Você 
deverá ver o vídeo em tempo real. 
Nota: Se mesmo depois de executar o ActiveX você não acessar o vídeo em tempo real e 

aparecer um “x” vermelho  no centro da tela ou mesmo uma tela inteira preta, tente 
habilitar as opção do Active X nas configurações de segurança do IE.  
 
Siga o passo a passo abaixo:  



1. Desabilite o firewall do seu computador. 
2. Mude as configurações do ActiveX: vá no navegador IE > “Ferramentas” > “Opções de 
Internet” > Segurança > Nível Personalizado > Controle ActiveX e Plug-ins > Mude todas as 
opções do ActiveX para Habilitado, especialmente:  
Habilitar: baixar controles ActiveX não assinados. 
Habilitar: Inicializar e executar os controles ActiveX não marcados como seguros.  
Habilitar: Executar controles e plug-ins ActiveX. 

 
Figura 2.6 

 

 
Figura 2.7 

 

Além disso, é possível também clicar no Menu Inicial —> Internet Explorer —> entrar em 

Configurações Internet. 
 

Se a execução do ActiveX foi autorizada, mas o vídeo em tempo real ainda não aparece e existe 

um “x” vermelho em seu lugar v á  para Painel de Controle —> Internet Explorer —> 

Configurações de Segurança. 
 

3 Como utilizar a Interface de Operação do IE. 
 
A imagem abaixo mostra a Interface de Operação do 



IE.  

Figura 3.1 
3.1 Painel de Controle Pan Tilt 

 
Figura 3.2 

 

3.2 Área de Ferramentas de Operação 

 
Figura 3.3 

3.3 Área de Controle de Vídeo 

 
Figura 3.4 



 
Figura 3.5 

4 Configuração de Parâmetro do Dispositivo 

Clique no ícone  para acessar a interface de controle de parâmetro do dispositivo. Ver 
abaixo:  

 

Figura 4.1 
4.1 Informações Básicas do Dispositivo 

4.1.1 Informações do Dispositivo 
Veja abaixo a interface de informações do dispositivo: 

 
Figura 4.2 

4.1.2 Configurações Alias do Dispositivo 
Configurando Alias do dispositivo: 



 
Figura 4.3 

4.1.3 Configurações Data & Hora 

 
Figura 4.5 

Ajuste a data e a hora da sua câmera. 

Escolha a o Fuso Horário do seu país.  

É possível escolher entre sincronizar com Servidor NTP ou com horário do computador. 

 
4.1.4 Caminho de Armazenamento Local 

 
Figure 4.6 

Quando o armazenamento manual for iniciado, o arquivo será salvo no local especificado nessa 

etapa.  

Caminho de armazenamento local: aqui será configurado o caminho de armazenamento do 

alarme. Quando o sensor de movimento for disparado e a gravação estiver habilitada, a gravação 

do alarme será iniciada automaticamente e o arquivo da gravação será salvo no local 

especificado. 
  
4.1.5 Plano de Armazenamento em Cartão SD. 

 
Figura 4.7 

 

UNa primeira vez que for utilizar um Cartão SD será necessário clicar em “Formatar”. Quando a 



formatação estiver completa, o status do Cartão SD será “Inserir Cartão SD”. Em seguida, 
configure as condições de armazenamento: ele inclui cobertura de vídeo, som e timer. Selecione 
“Todas as Configurações” (existe também a opção de especificar o tempo). Clique em “Atualizar”. 
Agora o status do Cartão SD deve ser “Cartão SD no vídeo”. 
 
4.2 Configurações de Alarme do Dispositivo 

4.2.1 Configurações do Serviço de Alarme 

 
Figura 4.8 

Modo de Disparo de Alarme 

Alarme por Detecção de Movimento: detecção de objeto em movimento irá disparar o alarme.  

Alarme por Sensibilidade à Voz: detecção da fonte do anexo irá disparar o alarme.  

Alarme por Entrada de Proteção: detecção de entrada de nível de sinal GPIO (compatível com 

modelos de alarme port). 
 
Disparo de Alarme por Evento 

Alarme de Conexão Predefinido: quando o alarme for acionado, o monitoramento irá mostrar a 
posição predefinida (agora esta função pode ser usada normalmente). 
Alarme de Conexão IO: quando o alarme for acionado, a porta irá mostrar o sinal de Nível 
(compatível os modelos de porta de alarme). 
Email de Notificação de Alarme: quando o alarme foi disparado, uma notificação será enviada por 
e-mail (é necessário definir o alerta de caixa de correio). 
Fazer Upload de Foto de Alarme: defina o número de FTP para upload de fotos quando o alarme 
foi acionado. 
Gravação de Vídeo de Alarme: quando o alarme foi disparado, o vídeo de 30 segundos será 
gravado no Cartão SD. 
 
 
Configurações de Tempo de Alarme 

 

Você pode selecionar "Todo o Tempo" ou "Intervalo de Tempo" (em azul). 

Uma tarefa completa de disparo de alarme exige os três pontos abaixo. Existe o Modo de 
Disparo, Disparador de Evento e Tempo de Proteção. 

 
4.2.2  Configurações de Serviço de E-Mail 

Ao clicar em “Configurações de Serviço de E-Mail, você verá a tela abaixo:  



 
Figura 4.9 

 
É a função de alerta de e-mail que exige que o alarme de ligação entre em vigor. 
Se a câmera dispara o alarme depois de o parâmetro de correio eletrônico estar configurado, ele 
irá enviar a mensagem de alarme para a caixa de entrada do e-mail. 
 

"Sender": é o endereço de remetente de e-mail. Preencha as informações da caixa de correio 

completo, por exemplo: test@gmail.com; "Servidor SMTP": 
"SMTP PORT": porta do servidor SMTP. Ele será automaticamente preenchido uma vez 
selecionado o tipo de servidor SMTP. 
"Verificação": alguns servidores de e-mail precisam do nome de usuário e um código para entrega 
do e-mail de alarme, portanto ative esse recurso. 
“SSL": um tipo de criptografia de e-mail. com SSL e TLS. Alguns servidores de correio elêtronico 
são compatíveis com este tipo de mensagens criptografadas, como o Gmail; 
"USUÁRIO SMTP": o nome de usuário do remetente, tal como: teste; 
"SMTP CODE": a senha do correio eletrônico do remetente. 

"Destinatário": o endereço de correio eletrônico que irá receber as mensagens de alerta, que pode 

ser a caixa de e-mails enviados. 
 

Uma vez concluída a instalação, clique no botão "teste" para verificar se a caixa de entrada foi 

definida corretamente. 
Nota: A câmera precisa estar conectada à internet para obter esse recurso, porque precisa 
manter a senha correta. 
 
 
4.2.3 Configurações de Serviço FTP 

Ao clicar em “Configurações de Serviço FTP”, você verá a tela abaixo:  

 

 

 
Figura 4.10 

 
Quando o alarme for acionado, este recurso serve principalmente para tirar uma foto e fazer o 



upload para o diretório especificado pelo servidor FTP. 

É necessário acessar a rede (LAN) para fazer o ajuste. 

 
"Servidor FTP": preencha com o endereço IP atual do servidor de FTP. 
"FTP PORT": o valor padrão é 2. Esta porta geralmente não vai mudar, o que é determinado de 
acordo com o servidor de FTP atual. 

"USUÁRIO FTP": os usuários de FTP; 

"SENHA FTP": senha do usuário FTP; 

 
Clique em "Configurações", depois da entrada em vigor; 
Clique em "teste", para testar se o FTP foi configurado corretamente; 
 
"Upload de imagem em intervalos (segundos)": programação para capturar automaticamente uma 
imagem e fazer o upload para o servidor FTP em segundos; 
 
O PC onde foi instalado o software de servidor FTP pode definir um teste adequado. 
 
 
4.2.4  Alarm Log 

Ao clicar em “Log”, você verá a tela abaixo, onde poderá checar os detalhes do log de alarme:  

 

 
Figura 4.12 

 

4.3 Configuração de Rede do Dispositivo 

4.3.1 Configurações Básicas de Rede 

Ao clicar em “Configurações Básicas de Rede”, você verá a tela abaixo:  

 
 

 



Figura 4.13 
 
Defina o DHCP para atribuir endereços IP; 

Defina o endereço IP estático: defina o endereço IP, máscara de sub-rede, o gateway, servidor 

DNS 1, servidor DNS 2, número da porta http; 
Defina o teste de rede externa: configuração de rede, conectar-se à rede, clique no botão para se 
conectar à internet. 
 

 

4.3.2 Configurações LAN Wireless 

Clique em “Configurações LAN Wireless”: 
 

 
Figura 4.14 

 
Clique em "Buscar" e procure a rede sem fio existente, selecione a rede desejada e o dispositivo 
será automaticamente configurado com o roteador sem fio. Em seguida, digite a senha correta e 
clique em “Definir”. 
Esta função pode configurar o dispositivo para o modo sem fio. O dispositivo será reiniciado 
quando concluir as configurações e o cabo poderá ser desconectado uma vez que o dispositivo 
tenha terminado o autoteste. 
 
4.3.3 Configuração DDNS 
 

 
Figura 4.15 

 

"SERVER DDNS": selecione o Servidor DDNS; 
"DDNS USUÁRIO": configuração de nome de usuário DDNS; 
"DDNS SENHA": configuração de senha DDNS; 
"NOME DOMÍNIO DDNS": criação de nome de domínio DDNS; 
 



Para atualizá-la, uma vez que tenha sido definida com sucesso, DDNS solicitará o estado; o 

dispositivo IP precisa ser feito nos mapas do roteador e com mapeamento da Net; se a 
configuração for bem sucedida, copie o website de acesso através do site, tal como: 
 
 
 

 
Figura 4.16 

4.3.4  Função Docking NVR 
   NVR precisa abrir o ONVIF e porta de ancoragem do RTSP Streaming Protocol. Em seguida, 
defina a porta. 
 

 

1.Configurações Relacionadas ONVIF 
   Defina as portas Protocolo ONVIF como abertas e em seguida atualize e visualize para 
confirmar se a porta foi aberta. 
 

 
Figura 4.17 

 

2. Configurações RTSP Relacionadas 
Defina as portas do streaming de RTSP como abertas, configure para a porta 10554, em seguida 
atualize e visualize para confirmar se o estado RTSP está aberto. 

 

 
Figura 4.18 

 
 
 
 
4.4 PTZ  



Ao clicar em “Configurações PTZ”, você verá a tela abaixo: 

 
Figura 4.19 

 
"Indicar luz": definição do LED para o estado de ligado ou desligado; 
"Ban Preset": função predefinida de falha quando ativado; 
"Começar no preset": 1 ~ 16 opções predefinidas, alinhando a posição predefinida 
correspondente quando feita a inicialização do dispositivo; No estado de proibido, o dispositivo 
mantém a alimentação antes de posição após a inicialização. 
"Speed PTZ": Ajuste de velocidade PTZ; 

"Número de Cruzeiros": defina o número de cruzeiros quando iniciar vertical e horizontalmente, e 

irá parar em dez minutos uma vez que você selecione “ilimitado"; 
 
 
4.5  Usuário & Dispositivo  

4.5.1 Multi-Dispositivo 

1. Clique em "Configurações do Dispositivo Multi-Canal" e clique em "Atualizar" para ver a 
interface abaixo. É possível configurar para aumentar no máximo 9 canais: 
 

 
Figura 4.20 

 
Por exemplo, adicionar um segundo dispositivo: clique no "segundo dispositivo", e selecione a 
atual rede da área local (no mesmo segmento) existente no dispositivo. As informações serão 
automaticamente obtidas pelo dispositivo, como mostrado na figura a seguir : 
 
 



 
Figura 4.21 

4.5.2 Configurações de Usuário do Dispositivo 

Clique em “Configurações de Usuário do Dispositivo”, conforme abaixo: 

 

 
Figura 4.22 

 

Pode definir no máximo três usuários, sendo: visitante, operador e administrador. 

  "Visitante": só pode ver o vídeo e alternar entre imagens; 

  "Operador": tem todas as outras permissões, além de entrar na interface parâmetro de 
dispositivo; 
   "Administrador": tem permissão para todas as configurações e pode realizar todas as 
operações; 
 

4.5.3 Manutenção 

Clique em “Manutenção” para ver a interface abaixo: 
 

 
Figura 4.23 

 
 

Clique no botão "restaurar as configurações de fábrica” e reinicie para voltar às configurações 

padrão de fábrica; 



Clique em "reboot" para reiniciar dispositivo sem mudar os valores dos parâmetros; 
"Atualizar o firmware do sistema": atualizar o software do programa de rede da câmera. Clique em 
“Procurar", localize o firmware do sistema correspondente que já foi baixado e em seguida, clique 
em atualizar. O procedimento de atualização leva em torno de 60 segundos. 
"Atualização do firmware do aplicativo": atualizar o programa firmware do aplicativo. Clique em 
“Procurar”, localize o firmware do sistema correspondente que já foi baixado e em seguida, clique 
em atualizar. O procedimento de atualização leva em torno de 60 segundos. 
 
 
5 Voltar 

Clique na seta “ ” para voltar à interface de monitoramento.  

 

6 FAQ 

 Por que a ferramenta de busca não procura a câmera depois que o cabo de rede foi conectado? 

Confirme se o cabo da câmera ou fonte de alimentação estão soltos. 

Confirme se a câmera e o PC estão na mesma rede LAN. 

Confirme se o gateway da câmera e do PC estão na mesma rede. 

Confirme se o firewall do PC e o software de anti-vírus proíbem a ferramenta de busca de 

“BROADCAST". Sugere-se sair do software de firewall e antivírus e reiniciar a ferramenta de 

busca. 

Acesse o usuário do sistema correto se ocorreu uma falha no sistema de busca Win 7 e 8. Em 

seguida abra o software de pesquisa. 

Confirme se o endereço IP da câmera e o endereço IP de outros dispositivos estão em conflito, 

tais como: computador, teclado, etc. 

 

2. O que devo fazer se esquecer a senha? 

Se você esquecer a senha, restaure os padrões de fábrica. Você pode pressionar o botão na 

parte inferior da câmera por 10 segundos (alguns modelos têm um botão “Continuar” ao lado da 
entrada de energia). Assim o dispositivo irá restaurar as configurações de fábrica. 
 
 Porque não aparecem imagens no navegador? 

Favor verificar: 

Se o download e a instalação do plug-in OCX foram feitos corretamente; 

Se os controles OCX não estiverem carregados, é necessário carregar o plug-in; 

Se é devido ao registro de navegação na web. É necessário "Excluir Histórico de Navegação”. 

 

4. A câmera não pode se conectar à rede sem fio. 

Confirme se as informações de configuração wireless da câmera estão corretas. Confirme sua 

senha e se o modo é consistente com o roteador. 

Verifique se a câmera e o roteador sem fio estão muito longe. 

Confirme se o SSID do roteador está definido para chinês. Sugere-se mudar para os caracteres 

em inglês ou números para configurar dispositivos sem fio; 



Confirme qual a banda sem fio utilizada, porque a câmera só suporta banda de 2,4 GHz WIFI. 

Verifique se a senha sem fio contém caracteres especiais. 

Verifique se o roteador abre a filtragem de endereços MAC sem fio. 

  

5. Por que não consigo ouvir o som da câmera quando abro os recursos de linguagem? 

Verifique se o seu computador pode reproduzir o som. 

Se você usa o fone de ouvido externo em seu computador, certifique-se se o som do fone de 

ouvido está aberto e alto o suficiente. 

Certifique-se de que você já clicou no botão “headset” da interface do software. 

Verifique se a rede utilizada é boa. 

 
6. Por quê não podem me ouvir falando quando abro a função de intercomunicação? 

Verifique se o microfone está aberto; 

Certifique-se de clicar em “abrir o botão do microfone” na interface do software; 

Verifique se a rede utilizada é boa; 

 
7. Como calcular a capacidade de armazenamento de vídeo? 
 
A capacidade de armazenamento de vídeo é calculada como a seguir: 
Volume = Taxa de bits / 8x60 segundos x 60 minutos x 24 horas; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Especificações: 

Câmera Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Câmera Externa 

 

8. Suporte Técnico 

Nós esperamos que sua experiência com a câmera de rede Camera IP seja agradável e que ela 
seja fácil de usar. No entanto, você pode 
ter algumas questões ou dúvidas que este Manual do Utilizador não responde.  
 
Por favor contate o seu revendedor e peça ajuda para ele primeiro. Se ele não puder resolver o 
problema, entre em contato com nossa empresa. 
 

Este manual é baseado na versão mais recente da nossa câmera. 

 
NOTA: Algumas câmeras da versão antiga não podem ser atualizadas para a versão mais 
recente, pois não é apenas uma diferença de software, mas também de hardware. Se você não 
tem certeza sobre qual é seu caso, entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico 
 
 
 

 


