
Depois de escolher o Camera, você 
pode configurá-lo. A introdução de 
várias funções é a seguinte

Ajustes da Rede:
O AP Modo e o modo de conexão do roteador do modo estação podem mudar;
AP Modo: Defina o trabalho da câmera como ponto de acesso independente (a 
câmera funcionará como um ponto de acesso Wi-Fi, o prefixo é MV)
Station Modo : este padrão está conectado ao roteador.

Configuração de Gravação
Gravação automática: Gravação contínua:
Vídeo de alarme: Gravar com evento de alarme;
Vídeo e áudio: Grave o som
Resolução de Vídeo: Configuração de Resolução de Vídeo;

Ajustes de data e horas: Ajuste o equipamento do tempo.
Configuração de Alarme:
Alarme ON / OFF: liga ou desliga o alarme
Area de alarme: Configuração da região de alarme
Som de alarme: Prompt de alarme
Linguagem de promontório de voz: Mudança de idioma
Salvar: Salve as configurações.
Configuração da zona de defesaConfiguração da zona de defesa: Gerenciamento do setor.

Configuração estática de IP :Configuração Manual de IP estático

Atualização: Atualizações de firmware da câmera on-line.

Alterar a senha do software

Configuração de notificação

 Alterar o modo de notificação se ocorrer alarme

Pesquisa o video gravado Selecione o tempo de reprodução. Reprodução de vídeo

Reprodução de vídeo

7.Quando o prompt de voz da câmera "WiFi Conectado", conecte seu celular a Wifi para acessar o controle remoto.
(ou na pop-up Windows, clique em sim).

4.Colocar Device ID Number via 
Scan QR Code ou via buscar LAN.
Adicione a câmera que você 
encontrou

Evite a luz solar direta;Longe da fonte de calor de alta temperatura e do meio ambiente

Preste atenção à água, a água entra em contato com o equipamento, imediatamente 
sem eletricidade.

Evite o uso do meio ambiente úmido, consulte o âmbito de humidade aplicável.

O dragão evita o uso em calor extremo ou ambiente frio, consulte o intervalo de
 remessura aplicável (dentro de 10 graus, +50 graus).

A máquina deve ser instalada horizontalmente ou pendurada na parede e A máquina deve ser instalada horizontalmente ou pendurada na parede e 
carregamento superior,  evite instalar no lugar de vibração violenta, 
não coloque o telefone ou em outro equipamento;

A tensão de alimentação estará sujeita ao padrão oficial (veja a identidade de energia)

Insira o não carregado para puxar o cartão de memória.
5. Clique em "configuração" do 
Câmera em seguida, clique 
"configurações de rede"

6. Selecione "Modo de Estação", em 
seguida, selecione WIFI a lista WLAN,
coloque a senha e clique em salvar

1. Abra a configuração da WLAN 
do seu celular e selecione o WIFI.
O WiFi começar com MV+ID

2. Retornar ao App e adicione nova
câmera.

3. Adicionar euipamento com Network

              Início do equipamento, prompt de voz para estabelecer
AP Hotspots (WIFI). Em seguida, Conecte o WIFI com MV + ID

Em primeiro lugar, obrigado por escolher o nosso produto.
Verifique todos os anexos.

Passo 1: Baixe a App V380S no seu celular

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar e depois mantenha-o bem.

Passo 2: Electrifique a Câmera 


