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Lista da embalagem:

Nota: Alguns modelos não possuem uma antena separada.

Procedimento de instalação:

Ligar o Hardware

Instalar a Ferramenta de Pesquisa

Iniciar sessão da Câmara IP na LAN

Iniciar sessão da Câmara
IP no Cliente PC

Acesso via Telemóvel

Definições Sem fios

Fim

Início

Nota: Para a primeira utilização da Câmara IP, deve consultar os procedimentos acima.

Câmara IP Suporte de montagem Antena Adaptador de Alimentação

CD Cabo de LAN Manual de instalação Parafusos



Ligar a câmara com o cabo de Internet ao router e com o cabo de alimentação à tomada, tal
como apresentado acima.
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1. Instalação da Ferramenta de Pesquisa

Inserir o CD e instalar o seguinte software:

1. Abrir o Ficheiro “IPO-1320MK2 & IPC-1030MK2”, clicar em “Configuração do OCX” —

“Seguinte” — “Instalar” — “Concluir”

2. Abrir o Ficheiro “Ferramenta de Pesquisa”, Copiar a “Ferramenta de Pesquisa” para o

ambiente de trabalho e iniciar a mesma.

2. Iniciar sessão da Câmara IP na LAN
Depois de ligar corretamente o hardware, iniciar a ferramenta de pesquisa e o endereço IP
da câmara será apresentado automaticamente.

Nota: Se a Ferramenta de Pesquisa apresentar a mensagem “A máscara de subrede

não corresponde”, deve clicar em

Seguinte



Fazer duplo clique no endereço IP da câmara na ferramenta de pesquisa.

No seu navegador predefinido, será apresentado um ecrã de início de sessão como o

que é apresentado abaixo:

Nota: Ambos o nome de utilizador e palavra-passe são “admin”

(Alterar posteriormente o nome de utilizador e palavra-passe da conta por motivos de
segurança)

Depois de inserir o nome de utilizador e a palavra-passe corretos, o ecrã Início de sessão
será apresentado.
(Suporta 6 visitantes para visualização online ao mesmo tempo)

Nota: Se o OCX já tiver sido instalado, poderá iniciar sessão diretamente. Caso

contrário, deve instalar o OCX.



A. Clicar em “OCX” para o transferir e instalar.
B. Atualizar a página da Web e iniciar sessão novamente para o vídeo da câmara ser

apresentado conforme abaixo

Vídeo ao vivo

3. Definições Sem Fios

1. Clicar no botão para aceder às definições “Sem Fios”.
2. Procurar os sinais de rede Wi-Fi e escolher o SSID pretendido.
3. Certificar-se que todos os parâmetros são os mesmos que no seu router e introduzir a

chave de rede Wi-Fi.
4. Após 30 segundos, clicar em “Verificar” e a notificação irá mostrar-lhe se as definições

de rede Wi-Fi tiveram êxito.
5. Se estiverem corretas, regressar simplesmente para selecionar “Aplicar” e, em seguida,

desligar o cabo de rede.

Nota: Se não for possível encontrar o Endereço IP da câmara através da ferramenta de

pesquisa, deve ligar novamente o cabo de Internet para verificar as definições de rede Wi-Fi.



Verificar o estado da ligação do sinal de rede Wi-Fi

4. Definições de informação do dispositivo

1) Clicar no ícone para aceder às definições de “Informação do dispositivo”
2) Verá todas as informações da câmara IP



5. Definições da Hora

1) Clicar no ícone para aceder às definições da “Hora”

2) Pode escolher qualquer servidor NTP e, em seguida, clicar em “Aplicar”

3) Escolhaer a hora pretendida e clicar em “Aplicar” para para a ativar

6. Definições da Gravação
6.1 Gravar em cartão TF

1) Clicar no ícone para aceder às definições da “Gravação”

2) Escolher “ligar”

3) Escolher entre ”Primeira transmissão” ou ”Segunda transmissão”

4) Escolher a hora programada para a gravação

5) Clicar em “Aplicar”



6.2 Gravar no disco de computador

1) A interface principal no equipamento, como mostrado abaixo;

2) Clicar em , selecionar o caminho da gravação;

3) Clicar em , iniciar a gravação.

Nota: Se não puder alterar o caminho de gravação, deve seguir estes passos:

Primeiro, deve abrir a ferramenta de pesquisa, encontrar o endereço IP da câmara e copiar

o mesmo:



Em seguida, abrir o navegador IE como administrador:

Finalmente, colar o endereço IP da câmara no navegador IE, clicar em “Enter”, depois pode

modificar o caminho do vídeo como indicado abaixo:



7. Configuração da deteção de movimento e
Definições do alarme

1) Em primeiro lugar, deve ativar a “Deteção de movimento” e escolher o detalhe do visor

que deve ser monitorizado (pode alterar o detalhe conforme necessário).

2) Pode escolher o “Toque do acionador do alarme”, a hora programada e, em seguida,

clicar em ”Aplicar”. Se a deteção de movimento detetar um movimento no detalhe do

visor configurado, o toque do alarme soará (O modelo sem função de áudio não é

fornecido com esta notificação de toque de alarme)



8. Definição de Notificação do Alarme e
E-mail FTP

1) O ecrã de configuração do e-mail serve para a preparação da função de alarme. Se a
deteção de movimento que ativa a sua câmara for acionada, receberá uma mensagem
de e-mail com fotografias. A pré-condição para isto é a configuração correta e o teste do
serviço. Segue-se a configuração de uma conta do Gmail como exemplo:

Nota: Esta função só funciona se a câmara IP estiver ligada à rede. Se usar o Gmail, terá de
configurar a porta como 465 e o SSL como TLS. Contudo, o mais importante verificar se o
seu cliente de e-mail tem o SMTP ativado.

Depois do primeiro e-mail de teste, receberá um e-mail da Google com uma tentativa de
início de sessão.



Opção 2:
Alterar as suas definições para permitir que aplicações menos seguras acedam à sua conta,
seguir os seguintes passos:
1. Ir para a secção “Aplicações menos seguras” na minha conta.
2. Seguir para “Acesso para aplicações menos seguras”, selecionar Ligar. (Nota para

utilizadores de Aplicações da Google: Esta definição está ocultada se o seu
administrador bloqueou o acesso da conta a aplicações menos seguras)

3. Mais detalhes sobre permitir aplicações menos seguras, deve consultar esta ligação:
https://support.google.com/a/answer/6260879?hl=en.

2) O serviço de FTP é uma pré-condição para a função de alarme. Se a deteção de
movimento ativar a sua câmara, ser-lhe-á enviada uma mensagem de e-mail com
fotografias. Para isto é necessário configurar corretamente o serviço de e-mail everificar
se funciona corretamente. Por exemplo:

3) Definições do Serviço de Alarme, deve inserir as mesmas definições que para a captura
de ecrã abaixo:

https://support.google.com/a/answer/6260879?hl=en


9. Registo no sistema e Definição da rede
1). O registo no sistema serve para os administradores monitorizarem o funcionamento do

sistema

2). Em "Definições de Rede" é possível modificar o endereço IP, o gateway e o número de porta

10. Definição de DDNS

1) Clicar no ícone e escolher “Definições do Serviço DDNS”.
2) Escolher o servidor DDNS e inserir o nome de utilizador e a palavra-passe de DDNS.
3) Enviar, atualizar e, em seguida, o estado de DDNS será apresentado como “DDNS com

sucessoxito”.



11. Definição de PTZ e Definição do
Utilizador

1). Aqui, é possível configurar algumas opções de PTZ



2). Modificação da palavra-passe de utilizador

12. Várias Definições
1) Atualizar o dispositivo na pesquisa da LAN e, em seguida, encontrará outras câmaras

ligadas à mesma LAN
2) Clicar no “2º dispositivo”
3) Clicar na câmara pretendida para a adicionar como 2º dispositivo e inserir o nome de

utilizador e palavra-passe corretos
4) Clicar em “Aplicar”
5) Pode adicionar até 9 câmaras às várias definições



13. Manutenção e ONVIF
1) Com esta opção, é possível restaurar a câmara para as respetivas predefinições de

fábrica e executar atualizações de firmware.

2) Suporte ONVIF



14. Instantâneo Automático e Marcação de
Vídeo

1) Captura de imagens para o cartão SD e carregamento por FTP

2) Selecionar o detalhe de ecrã (pode alterar o tamanho da janela), clicar em "Aplicar" e
será apresentada uma área obscura no ecrã

15. Definição de imagem
1) Clicar em aplicar para modificar a luminosidade, saturação, nitidez, exposição e

contraste

2) Clicar na aplicação para modificar o modo de exposição e a lâmpada de infravermelhos,



3) Clicar nas aplicações para alterar o valor do corte de IV

4) Se clicar em “Predefinição”, todas as definições da imagem serão restauradas para o
valor de predefinição

Perguntas Mais Frequentes:

A. Palavra-passe esquecida

1) Reinicializar a sua câmara. Com a alimentação ligada, tem de premir o botão

REINICIALIZAR durante 10 segundos. Irá encontrar o botão na parte inferior da câmara.

Nas câmaras exteriores, o botão de reinicialização branco encontra-se localizado no

final do cabo de alimentação.

2) Após a conclusão da reinicialização, a câmara é reinicializada para as definições de

fábrica e o nome de utilizador e palavra-passe voltam a ser "admin".

B. Só é apresentado um ecrã preto sem nenhum vídeo no

navegador

Nota: Se continuar a não aparecer nenhum vídeo ao vivo depois de executar o OCX

ActiveX, deve tentar ativar as opções do ActiveX nas definições de segurança do IE,

executando os seguintes passos:

1. Desativar a firewall do seu computador.



2. Altere as definições do ActiveX no navegador “IE” > “Ferramentas” > “Opções de
Internet” > “Segurança” > “Nível Personalizado” > “Plug-ins e Controlo ActiveX” e
deverá configurar todas as opções do ActiveX como “Ativado”:

Especialmente:

Ativar: Transferir controlos ActiveX não atribuídos

Ativar: Inicializar e certificar controlos do ActiveX não marcados como seguros

Ativar: Executar plug-ins e controlos do ActiveX

a.

b.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm
materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o
meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados
fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um
símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo
significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser
eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de
reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a
legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e
eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de
reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O
departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
facebook.com/denverelectronics

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de
rádio IPO-1320MK2,IPC-1030MK2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O
texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de
Internet:
http://www.denver-electronics.com/denver-ipo-1320mk2/
http://www.denver-electronics.com/denver-ipc-1030mk2/
Alcance operacional da frequência:2402-2480MHz
Potência de saída máxima:40dBm

http://www.facebook.com/denverelectronics
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