GUIA DO USUÁRIO

Modelo: BLINK1
Wi-Fi Câmera Video Baby Monitor
®

As características descritas nesse guia de usuário estão sujeitas a
modificações sem aviso prévio.
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Bem-Vindo...
à sua nova Câmera Motorola Baby Monitor!
Obrigado por comprar o modelo BLINK1 da Câmera Video
Baby Monitor. Agora você pode ver e ouvir seu bebê dormindo
em seu quarto ou monitorar seus filhos mais velhos durante as
brincadeiras. Você pode configurar a câmera do seu iPhone®/
iPad® ou aparelhos com Android™ e assistir o vídeo do seu PC ou
Notebook, assim como de aparelhos para Android™ ou iPhone®/
iPad®.
Mantenha seu recibo original com data para registro. Para
serviços de garantia do seu produto Motorola, você precisará
fornecer uma cópia do seu recibo com data para confirmar o
status da garantia. Não é necessário nenhum registro para
assegurar a garantia.
Para questões relacionadas ao produto, ligue para:
+49 (0) 1805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de

Este Manual do Usuário tem todas as informações que você precisa para obter o máximo proveito do seu produto.
Por favor, leia as instruções de segurança na página 5-6 antes de
você instalar a unidade.

Dentro da caixa
•

• 1 x Wi-Fi ® Unidade de Câmara

•

(em qualquer vermelho, prata, branco ou preto)

•

• 1 x Power Adapter
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Visão Geral da sua Câmera
1
2
8

3
4
5

9

7

10

6
1.
2.
3.
4.
5.

Sensor de Foto (para
detecção de visão noturna)
LEDs Infravermelho (para
visão noturna)
Lentes da Câmera
Ligar/Status LED
Microfone

11
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alto-falante
Botão Ligar/Desligar
Antena
Sensor de Temperatura
Conector do Adaptador
Botão de Reset

Guia importante para instalar sua unidade de Câmera Wi-Fi®
•

Uso de outros produtos 2.4GHz, como outras redes sem
fio, sistemas Bluetooth® ou microondas podem causar
interferência com esse produto. Mantenha a unidade de
Câmera Wi-Fi® afastada desses tipos de produtos, ou
desligue-os se eles aparecerem causar interferência.

•

Certifique-se de que você possui uma boa conexão Wi-Fi®
disponível.
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1. Instruções de Segurança
AVISO: PERIGO DE ESTRANGULAMENTO –
Mantenha o fio do adaptador longe do alcance do
bebê. NUNCA coloque a unidade de Câmera
Wi-Fi® ou os fios dentro do berço. Mantenha os
fios a uma boa distância do alcance do bebê.
Nunca use fios de extensão com Adaptadores AC. Use
apenas os Adaptadores AC fornecidos.

CONFIGURAÇÃO E USO DA UNIDADE DE
CÂMERA Wi-Fi®:
•

Determine uma localização para a unidade de Câmera
Wi-Fi® que fornecerá a melhor visão do seu bebê dentro
do berço.

•

Posicione a unidade de Câmera Wi-Fi® numa superfície
lisa, como um armário ou estante, ou prenda na parede
usando os espaços apropriados na base.

•

NUNCA posicione a unidade de Câmera Wi-Fi® ou os fios
dentro do berço.

•

Prenda o fio à parede para manter o fio longe do alcance
do bebê.

AVISO

Essa unidade de Câmera Wi-Fi  ® está submetida a todos os
padrões relevantes sobre campos eletromagnéticos e é segura
quando manuseada de acordo com as especificações do Guia
do Usuário. Portanto, sempre leia atentamente as instruções
nesse guia antes de usar o aparelho.

Instruções de Segurança
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•

Montagem é necessária. Mantenha as partes pequenas
longe de crianças durante a montagem.

•

Esse produto não é um brinquedo. Não permita que crianças
brinquem com ele.

•

Essa unidade de Câmera Wi-Fi® não é um substituto para a
supervisão responsável de adultos.

•

Guarde esse guia do usuário para futura referência.

•

Não posicione a unidade de Câmera Wi-Fi® ou os fios dentro
do berço ou ao alcance do bebê (a unidade deve estar a
uma distância de pelo menos um metro).

•

Mantenha os fios longe do alcance de crianças.

•

Não cubra a unidade de Câmera Wi-Fi® com uma toalha ou
lençol.

•

Teste a unidade de Câmera Wi-Fi® e todas as suas funções
para que você se familiarize antes de usar.

•

Não use a unidade de Câmera Wi-Fi® perto da água.

•

Não instale a unidade de Câmera Wi-Fi® perto de uma fonte
de calor.

•

Use apenas o adaptador fornecido. Não use outros
adaptadores, pois isso pode danificar o dispositivo.

•

Nunca use fios de extensão com adaptadores.

•

Não toque os contatos da tomada com objetos de metal ou
cortantes.

6
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2. Requisitos do Sistema
Portal da Web
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Windows® XP SP3 ou superior
Mac OS® versão 10.7 ou superior
Internet Explorer® versão 8.0 ou superior
Firefox® versão 11.0 ou superior
Chrome™ versão 18.0 ou superior
Safari® versão 5.1 ou superior
Java™ versão 7 ou superior

Sistema Android™
•

Versão 2.3.6 ou superior

iPhone®/iPad® iOS
•

Versão 4.3 ou superior

Requisitos do Sistema
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3. Começando – Conectandos os Dispositivos
Como funciona?

Acesse sua
câmera
localmente

Veja sua câmera de
qualquer dispositivo
remotamente

•

O Monitor Everywhere Server não perde as câmeras de
vista.

•

Quando um usuário quer acessar a câmera, o servidor
autentica o usuário e permite que o usuário acesse a
câmera.

3.1 Configuração
Conecte a Câmera ao adaptador e encaixe numa tomada.
Espere até o LED da câmera começar a piscar rapidamente,
o que significa que a câmera está no modo reset/configuração
e a câmera está pronta para o registro de ‘Configuração de
Câmera’. A câmera deve estar dentro do alcance do roteador
Wi-Fi® que você deseja usar.
Indicação do Status do LED:
- Estado de Reset/Configuração: pisca rapidamente
- Estado desconectado:
pisca devagar
- Estado Conectado:
sempre ligado

8
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3.2 Conta de Usuário e Configuração de Câmera:
Trabalhando com dispositivos para Android™
•

Baixe e instale o aplicativo “Monitor Everywhere” da Loja
do Google Play™. Nota: se você não consegue achar o
aplicativo, então use o navegador do seu dispositivo para ir
até www.monitoreverywhere.com para um guia sobre como
instalar.

•

Ligue o Wi-Fi® do seu dispositivo para Android™ e selecione
sua rede wireless.

•

Ligue a câmera (veja 5. Procedimento para resetar a
Câmera).

•

Inicie o aplicativo “Monitor Everywhere”. Após a inicialização,
o guia de Configuração do Baby Monitor aparece.

•

Selecione (CRIAR CONTA) CREATE ACCOUNT.

•

Selecione (COMEÇAR) GET STARTED.

•

Siga as instruções na tela e selecione a câmera e a conexão
Wi-Fi® que sua câmera pode usar. Se necessário, insira uma
senha.

•

Selecione (CONECTAR AO Wi-Fi) CONNECT TO Wi-Fi.

Começando: Trabalhando com dispositivos para Android™
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•

Selecione (PRÓXIMO PASSO) NEXT STEP.

•

Selecione (CRIAR CONTA) CREATE ACCOUNT.

•

Insira um nome de usuário, senha, e um endereço de email
e selecione (REGISTRAR) SIGN UP.

•

Concorde com os termos de uso e selecione (EU CONCORDO)
I AGREE.

•

Selecione (PRÓXIMO PASSO) NEXT STEP.

10

Começando: Trabalhando com dispositivos para Android™
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Siga a lista na tela para garantir que sua câmera está
devidamente ligada e selecione (PRÓXIMO) NEXT.

•

Seleciona a câmera da lista.

Se você não consegue achar a ID da câmera na lista, resete a
câmera com o seguinte procedimento:

PORTUGUÊS

•

1. Posicione o interruptor LIGADO/DESLIGADO para
(LIGADO) ON.
2. Aperte e segure o botão RESET no lado inferior da
câmera por 5 segundos, até você ouvir um sinal sonoro.
3. Solte o botão RESET e espere a câmera completar o
procedimento interno de reset.
4. Depois de 60 segundos você ouvirá dois sinais sonoros
curtos e o LED verde começará a piscar.
•

Espere por cinco minutos. Se o processo de conexão
demorar demais, selecione (CANCELAR) CANCEL e tente
novamente.

•

Garanta que você tenha uma boa conexão de rede Wi-Fi.

Começando: Trabalhando com dispositivos para for Android™ 11
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•

Assim que sua câmera for instalada, você pode renomeá-la.

•

Selecione (PRONTO) DONE.

•

Selecione (INICIAR MONITOR) START MONITOR para
mostrar a visão da câmera.

•

Selecione (VISTA) VIEW para mostrar a visão da câmera e
os controles.

Nota:
O SSID da Câmera está impresso no rótulo embaixo da
Câmera, por exemplo: ID: Câmera-1006fa.
Nos seus dispositivos para Android™ você verá: Câmera-1006fa.

12

Começando: Trabalhando com dispositivos para Android™
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•

Instale o aplicativo “Monitor Everywhere” da Loja App.
Nota: se você não consegue achar o aplicativo, então
use o navegador do seu dispositivo para ir até www.
monitoreverywhere.com para ver o guia sobre como instalar.

•

Inicie o aplicativo “Monitor Everywhere” e siga a sequência
de números na tela:

•

Selecione a (Configuração Monitor Everywhere) Setup
Monitor Everywhere (imagens S1, 2).

S1

S2

Começando: Trabalhando com iPhone®/iPad®
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Trabalhando com iPhone®/iPad®
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S3		
•

Selecione (Continuar) Continue (imagem S3).

•

Ligue a câmera (veja 5. Procedimento para resetar a
Câmera) e siga as instruções na tela.

S4
•

Selecione (Continuar) Continue (imagem S4).

14
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S5

S6

•

No seu iPhone® or iPad®, em Configurações, selecione WiFi, então selecione a câmera da lista de redes e espere até
estar conectado (imagens S5, 6).

•

Inicie o aplicativo “Monitor Everywhere” novamente.
Nota: O SSID da Câmera está impresso no rótulo no inferior
da Câmera, por exemplo: ID:Câmera-1006fa. Em seu
iPhone® or iPad®, você verá: Câmera-1006fa.

S7

S8

Começando: Trabalhando com iPhone®/iPad®
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•

Selecione (Configurar Câmera para Wi-Fi) Configure
Camera to Wi-Fi (imagens S7,8).

•

Insira a senha ‘Wi-Fi’ para a câmera (imagem S9), então
pressione (Próximo) Next.

•

Em seu iPhone® ou iPad®, em Configurações, selecione
Wi-Fi. Selecione sua conexão Wi-Fi preferida da lista de
redes e espere até estar conectado (imagens S10, 11).

S9

S10
16
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Pressione o botão INÍCIO em seu iPhone® ou iPad® e inicie
o aplicativo “Monitor Everywhere” novamente.

•

Selecione (Criar Conta) Create Account and enter a user
name, a password and an e-mail address (imagens S12, 13).

•

Selecione (Pronto) Done, concordando com os (Termos de Uso)
Terms of Use (imagem S14).

S12

PORTUGUÊS

•

S13

S14
Começando: Trabalhando com iPhone®/iPad®
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S15
•

S16

Selecione (Teste de Câmera) Camera Test (imagens S15, 16).

S17

S18

•

Selecione (Iniciar monitor) Start monitor (imagem S17).

•

Selecione o ícone da Câmera para começar a ver (imagem
S18).

18

BLINK1_EU_PORTUGUESE_V2.indd 18

Começando: Trabalhando com iPhone®/iPad®

03/04/2013 2:08 PM

PORTUGUÊS

4. Câmera
4.1 Conectando a Câmera na Tomada
•

Insira a ponta menor do Adaptador no Conector do
Adaptador e plugue numa tomada apropriada.

•

Deslize o interruptor (LIGADO/DESLIGADO) ON/OFF
para (LIGADO) ON, a luz LED verde irá acender. (Nota:
para desligar o dispositivo, deslize o interruptor (LIGADO/
DESLIGADO) ON/OFF para (DESLIGADO) OFF).

4.2 Funções de Câmera:
Trabalhando com PC/Notebook
•

Vá até a URL: https://www.monitoreverywhere.com.

•

Insira o Nome de Usuário e a Senha e então selecione
(ENTRAR) LOGIN, se você já criou uma conta.

•

Selecione uma câmera e selecione (VISTA) VIEW para ver a
visão da câmera e os botões de controle.

•

Selecione os botões para diferentes funções:

Funções de Câmera: Trabalhando com PC/Notebook
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Alto-Falante:
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Selecione o ícone para ligar ou desligar a monitoração de
áudio.


Foto/Vídeo:
Tire uma foto ou grave um vídeo e selecione o espaço onde
ele deve
ser salvo
 em
 seu computador.


Configurações de Câmera:

    -

+  B 

    

+ 

+   

+   



 

Em
ajuste a Qualidade do Vídeo.
  Display,
  
•
•

   C

Mova
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Temperatura:

PORTUGUÊS

Função de Panorâmica e Inclinação::
Selecione os botões para cima e para baixo para inclinar e
para a esquerda e direita para uma panorâmica.
A temperatura atual do quarto é sempre exibida.
•

Selecione (SAIR) LOGOUT to leave the account.

4.3 Ver outra Câmera:
Trabalhando com PC/Notebook
•

Selecione (VER OUTRA CÂMERA) VIEW OTHER CAMERA
para ver a lista de câmeras e então escolher uma.

Ver outra Câmera: Trabalhando com PC/Notebook
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4.4 Funções da Câmera:
Trabalhando com dispositivos para Android™
•

Inicie o aplicativo “Monitor Everywhere”.

•

Insira o Nome de Usuário e Senha e então selecione
(Entrar) Login, se você já criou uma Conta (veja 3.2
Começando/ Conectando Dispositivos Conta de Usuário
e Configuração de Câmera).

•

Selecione  para mudar o nome da câmera ou remover
uma câmera da lista. Selecione o botão de retorno para
retornar para a lista de câmeras.
Selecione a câmera e selecione Vista para ver a visão da
câmera.

•

•

22

Toque o display para revelar os ícones de controle da
câmera.

Funções da Câmera: Trabalhando com dispositivos para Android™
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Ligar ou Desligar a monitoração de áudio.


Funções da Câmera: Trabalhando com dispositivos para Android™
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Foto/Vídeo:



Tire uma foto ou grave um vídeo.
Selecione o ícone para iniciar a função de câmera.
Selecione o ícone de foto para ativar a função de câmera.
Selecione o ícone de vídeo para ativar a função de vídeo.
Selecione o ponto vermelho para começar, e o quadrado
para parar de gravar.
Fotos e vídeos serão armazenados na memória flash interna
do seu dispositivo para Android™.
Eles podem ser acessados da Galeria ou Tocador de Mídia.
Para assistir vídeos, use o aplicativo “Monitor Everywhere”
ou outro aplicativo, como o MX player (i.e. Loja Google
Play™), que é capaz de rodar MJPG (Motion-jpeg).

Função de Zoom:

Deslize o zoom de – para + para aumentar a visão e viceversa.

Função de Panorâmica e Inclinar:

Pressione o botão para cima e para baixo para inclinar e
para a esquerda e direita para uma panorâmica.

Temperatura:
O display sempre irá mostrar a temperatura atual do quarto.
Qualidade do Vídeo:
Pressione uma vez para mudar entre QVGA (baixa
resolução, cor HQ cinza) e VGA (alta resolução, cor HQ
branca).
•

24

Pressione o botão Menu do seu dispositivo para Android™ e
selecione Sair para sair da conta.

Funções da Câmera: Trabalhando com dispositivos para Android™
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•

Para adicionar outra câmera, siga a sequência de números
na tela:

A1		
•

PORTUGUÊS

4.5 Adicionando outra Câmera:
Trabalhando com dispositivos para Android™

A2

Selecione (Próximo) Next. (imagem A1)

Adicionando outra Câmera: Trabalhando com dispositivos para Android™

BLINK1_EU_PORTUGUESE_V2.indd 25

25

03/04/2013 2:08 PM

•

A3		
A4
Selecione sua câmera (imagem A3) e então selecione sua
rede Wi-Fi® preferida (imagem A4).

A5		
26
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Se necessário, insira sua senha de rede (imagem A5).

•

Por favor, seja paciente, pode levar alguns minutos até sua
câmera ser adicionada à sua conta (imagem A6).

•

Assim que a câmera for adicionada, a visão da câmera será
mostrada automaticamente.

PORTUGUÊS

•

Nota:
Quando você estiver acessando sua câmera de uma rede
diferente da sua rede de casa (na internet) por dispositivos
móveis (como dispositivos para Android™ ou iPhone®), a
seguinte mensagem irá aparecer periodicamente:
“Esse vídeo foi visto por 5 minutos. Você quer continuar?”.
Pressione (Sim) Yes para continuar ou (Não) No para parar de ver.

Adicionando outra Câmera: Trabalhando com dispositivos para Android™
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4.6 Funções de Câmera:
Trabalhando com iPhone®/iPad®
•

Inicie o aplicativo “Monitor Everywhere”.

•

Se você já criou uma conta (veja 3.3 Começando
– Conectando Dispositivos Conta de Usuário e
Configuração de Câmera), insira sua senha, então selecione
(Voltar) Return e (Pronto) Done.

•

Selecione o ícone de câmera para mostrar a visão da câmera.

•

Toque o display para revelar os ícones de controle da
câmera.

•


  
Selecione
os ícones
para diferentes funções:

Configurações de Câmera:

    -

+  B 

    

+ 

+   

+   



 

Mudar
    Nome de Câmera, Ajustar Volume de Câmera,
   CLuminosidade de Câmera, Ajustar Sensibilidade de
Ajustar
    
Câmera
para ativar notificação ou Desativar o microfone
--    - +
dos
dispositivos de monitor para evitar notificação, Mudar
C D  
Unidade
0     de Temperatura, Configurar Qualidade de Vídeo,
 
Remover
essa Câmera, Mostrar Informação.
•
•
•
•
•
•
•

•

Selecione
Back
para retornar para os ícones de
-# B (Voltar)
    
   +
5    4#
&          + .
controle
da
câmera.
•
•

5    4  &         .

•

  

•

,  +   
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   C

Música:

-# B
 
+
-#
B   
  
+

•

5 
  
 
   
+ .+ .
5
 4#
4# 
&& 

 

•

5    4  &         .

5    4 
&   
    .
Selecione
o ícone
paramostrar
o menu de Música. Ligue
a música e selecione uma das cinco canções. Desligue a
 
  para parar de tocar. Selecione Pronto ou Cancelar
música
  
  
para
os ícones de controle da câmera.
, retornar
 +    para
  
•

•

•

•

•

,  +   

  

Microfone:

5   

Selecione o ícone para ligar a função de falar com a câmera.
Pressione
e segure o ícone oval do microfone para falar, e
      $  0   + 
solte para parar.

5   
•
 
  
      +   )   

  
    •• 
      $  0   + 
•

Auto-Falante
da Câmera:


51-



51-



Selecione o ícone
para ligar ou desligar o monitoramento de

áudio.

Foto:



Selecione o ícone para iniciar a função câmera e tirar
uma foto. Em Configurações no seu iPhone, selecione
Privacidade > Fotos. Ligue a Baby Cam, permitindo
acesso às fotos.

Função Zoom:
Delize o zoom de – para + para aumentar a visão e viceversa.

Função de Panorâmica e Inclinar:
Selecione os botões para cima e para baixo para inclinar e
para a esquerda e direita para uma panorâmica.

Temperatura:
A temperatura atual do quarto é sempre mostrada.

Funções de Câmera: Trabalhando com iPhone®/iPad®
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Qualidade do Vídeo:
Pressione uma vez para alternar entre QVGA (baixa
resolução, cor HQ cinza) e VGA (alta resolução, cor HQ
branca).
Nota: Gravação de vídeo e playback não são suportados
em dispositivos iOS.
Selecione (Câmeras) Cameras para retornar para a lista de
Câmeras.
Selecione

para adicionar outra câmera na lista.

•

Selecione (Editar) Edit:

•

Selecione (Remover) Remove para tirar a câmera da lista.

•

Selecione (Renomear) Rename para dar um novo nome à
câmera.

•

Selecione (Configurações de Alerta) Alert Settings para
receber notificações se um barulho for detectado ou se a
temperatura do quarto do seu bebê estiver muito alta ou
muito baixa.

30
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Se você usar as Configurações de Alerta, em Configuraçoes
em seu iPhone®/iPad®, selecione Notificações > Baby Cam
> (Centro de Notificação LIGADO) Notification Centre ON.

•

Selecione seu Estilo de Alerta preferido e retorne para o
aplicativo e selecione (Pronto) Done.

•

Selecione (Cancelar) Cancel para retornar para a lista de
câmeras.

•

Selecione (Conta) Account para mudar a senha.

•

Selecione (Sair) Logout para sair da conta.

PORTUGUÊS

•

4.7 Adicionando outra Câmera:
Adicionando outra Câmera iPhone®/iPad®
Siga os mesmos passos em 3.3 Conta de Usuário e Configuração de Câmera, Trabalhando com iPhone®/iPad®.

5. Procedimento para resetar a Câmera
Nota: Se sua câmera for movida de um roteador (casa) para
outro roteador (escritório) ou se você tiver problemas com
a configuração, então essa câmera precisa ser resetada
novamente, e então configurada novamente para dispositivos
pra AndroidTM ou iPhone®/iPad®.
1. Ligue o interruptor LIGADO/DESLIGADO para LIGADO.
2. Pressione e segure o botão RESETAR no inferior da
câmera por 5 segundos, até você ouvir um apito.
3. Solte o botão RESETAR e espere a câmera completar o
procedimento interno de resetar.
4. Depois de 60 segundos você ouvirá dois apitos curtos e
o LED verde vai começar a piscar.
•

Por favor, seja paciente, pode levar alguns minutos até sua
câmera aparecer na lista Wi-Fi do seu dispositivo, ou aparecer
adicionada à sua conta.

Procedimento para resetar a Câmera
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6. Ajuda
Interferência de Barulho
Para evitar barulho de fundo ou ecos, garanta que há distância
suficiente entre seu dispositivo e a Unidade de Câmera Wi-Fi®.
Uso de outros produtos 2.4 GHz, como sistemas Bluetooth®
ou microondas, podem causar interferência com esse produto.
Mantenha a Unidade de Câmera Wi-Fi® a pelo menos dois
metros desses produtos, ou desligue-os se parecer que eles
estão causando interferência.
Conexão perdida
Cheque suas configurações Wi-Fi. Se necessário, reconecte
seu Wi-Fi. Garanta que a Unidade de Câmera Wi-Fi® está
ligada. Espere alguns minutos para fazer a conexão com o
sistema Wi-Fi.
Se você esquecer sua senha
Se você não se lembra da sua senha, selecione Esqueci senha
e insira seu endereço de email. Uma nova senha será enviada
para seu email imediatamente.
Categoria

Problema
Descrição/Erro

Solução

Conta

Não consigo entrar de- Favor checar seu nome de
pois de fazer o registro. usuário e senha.

Conta

Eu recebo uma
mensagem de erro
dizendo: “ID de email
não está registrada”.

Garanta que você se registrou
conosco. Selecione Criar Conta
para criar uma conta e poder usar
a Unidade Wi-Fi® Baby Monitor.

Conta

O que eu faço se
esquecer minha
senha?

Clique no link “Esqueci senha” em
www.monitoreverywhere.com OU
em seu Android ou aplicativo iOS.
Nós lhe enviaremos uma nova
senha para o email registrado.

32
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Eu não consigo
receber uma nova
senha mesmo
usando a opção
“Esqueci senha”.

Problemas
de Conectividade

Você recebe a
1. Por favor, tente novamente
mensagem “Estamos
em alguns minutos. Isso
tendo problemas para
pode acontecer por causa
cessar sua câmera
de algum problema com sua
atualmente. Pode
conexão de internet.
ser por causa da
2. Se o problema persistir, por
conexão de internet.
favor reinicie sua câmera
Por favor, tente
para checar se isso resolve o
novamente daqui a
problema.
pouco”.
3. Por favor reinicie seu
Roteador Wireless.

Visão da
Câmera

Quando estou em
“modo remoto”, o
vídeo para depois
de 5 minutos. Como
eu assisto por mais
tempo?

Ajuda
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1. O email pode ter sido
enviado para sua pasta de
spam ou lixeira. Cheque sua
pasta de spam e lixeira.
2. Pode ter ocorrido um atraso
na entrega do email. Aguarde
um pouco e cheque novamente.

PORTUGUÊS

Conta

Quando você está acessando sua câmera de uma
rede diferente da sua rede de
cada (na internet) sua vídeo
sai depois de 5 minutos. Você
pode clicar na Câmera novamente no aplicativo Android™/
iOS para começar o streaming novamente. Se você está
acessando do navegador web,
então você pode pressionar o
botão Recarregar para começar
a ver o stream da sua câmera
novamente.
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Problemas
de Conectividade

Meu aplicativo de
telefone mostra a
seguinte mensagem:
“Não consegue
conectar ao servidor
BMS”.

1. Cheque a força da rede Wi-Fi.
2. Cheque se você está
conectado à internet iniciando
o navegador do telefone e
indo a algum site como o
www.google.com.
3. Tente novamente se você
conseguir conectar à internet.

Configurando Enquanto estou
adicionando uma
nova câmera à
minha conta, eu não
consigo achar nenhuma câmera para
adicionar.

Se você está tentando
adicionar uma câmera que já
foi adicionada à sua conta/
outra conta, você terá que
resetar a câmera primeiro. Isso
pode ser feito pressionando e
segurando o botão RESETAR
na parte inferior da câmera por
6 segundos.

Geral

Quais são os
navegadores
suportados para
acessar do meu PC/
Mac®?

No PC e no Mac®, recomendamos usar o Google Chrome.
Porém os seguintes navegadores também são suportados:
PC: Internet Explorer 8 ou
superior. Mac®: Safari.

Problemas
de Conectividade

Estou tendo problemas para acessar
a câmera de um PC
remoto ou do meu
telefone 3G.

Por favor, cheque as configurações do seu roteador Wi-Fi
caseiro e ative o UPNP em seu
roteador para uma melhor performance na transmissão para
um dispositivo remoto. Se você
tem múltiplos roteadores Wi-Fi
em casa, configure sua câmera
para conectar ao roteador que
possui a conexão banda larga.

34
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O que significa
quando o LED está
piscando?

O LED piscando indica os seguintes estados:
Piscando rápido: Sua câmera
está no modo de configuração.
Você pode adicionar a câmera
à sua conta nesse modo. Fora
da caixa, a câmera está em
modo de configuração. Para
resetar o modo de configuração,
pressione e segure o botão
RESETAR no inferior da câmera
até você ouvir um longo apito.
Piscando devagar: A câmera
pode estar se conectando ao
roteador ou pode ter perdido o
sinal do roteador. Cheque se a
câmera está dentro do alcance
do sinal Wi-Fi.
LED estável: A câmera está
conectada à rede Wi-Fi.

Problemas
de Conectividade

Eu não consigo
acessar minha
câmera.

Cheque se a câmera está
dentro do alcance do Wi-Fi.
Se o LED em sua câmera está
piscando lentamente, tente
mover a câmera para perto do
roteador para um melhor sinal
Wi-Fi e tente novamente.

Configurando Durante a
configuração no
dispositivo para
Android™ e iOS,
durante o último
passo eu não consigo
achar minha câmera
e a configuração
falha.

Ajuda
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Geral

Resete a câmera para o modo
de configuração e tente novamente. Pressione e segure o
botão RESETAR no inferior da
câmera até você ouvir um longo
apito. Espero um minuto para a
câmera reiniciar. Se o LED da
câmera estiver piscando rápido,
significa que está em modo de
configuração. Agora reinicie
a configuração do seu smartphone novamente.
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Problemas
de Conectividade

Estou acessando
minha câmera da
mesma rede Wi-Fi,
mas ainda vejo minha
câmera como remota.
Só consigo acessar
por 5 minutos por
vez.

Cheque as configurações do
seu roteador wireless. Em roteadores como o Buffalo existe
uma opção chamada isolação
Wireless. Desative essa opção.

Câmera

Quando eu tento ver
a câmera, eu recebo
um upgrade de firmware da câmera. O
que eu devo fazer?

Faça o upgrade do seu firmware. Isso leva aproximadamente 5 minutos. Nós fazemos
upgrande de tempos em temos
para melhorar os recursos da
câmera.

APP

Eu não consigo achar
o aplicativo iOS na
Loja App..

Esse é um problema comum
para alguns usuários do iOS
versão 6.0.1. Use o seguinte link
em seu navegador de iPad para
baixar o aplicativo:
https://itunes.apple.com/us/
app/monitor-everywhere/
id577753318?mt=8&uo=4

Geral

Quais plataformas
são suportadas
para acessar minha
câmera?

Windows® XP SP3 ou superior
Mac iOS versão 10.7 ou superior
Internet Explorer® versão 8.0
ou superior
Firefox® versão 11.0 ou superior
Chrome™ versão 18.0 ou superior
Safari® versão 5.1 ou superior
Java™ versão 7 ou superior
Android™ versão 2.3.6 ou superior
iPhone®/iPad® iOS versão 4.3
ou superior

36
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Eu não ouço o som
quando estou acessando a câmera
remota.

Você pode selecionar o ícone do
alto-falante na tela de transmissão do vídeo para ouvir o
áudio. Por padrão, o áudio não
está LIGADO quando você
acessa a câmera remota.

Geral

Qual é o significado
de “Câmera Local” e
“Câmera Remota”?

Quando você está acessando
sua câmera da mesma reda
wireless (Casa) em que ela está
configurada, é uma câmera
local. Quando você está
acessando sua câmera longe
de casa, é uma câmera remota.
Você pode usar conexão 3G ou
Wi-Fi fora da sua casa.

Recursos

O que significa
a mensagem
“PAN INCLINAR
desabilitado por
causa da velocidade
da rede”?

Quando sua rede diminui de velocidade, o PAN e o INCLINAR
são desabilitados. Você pode
ver a mensagem na tela do aplicativo quando isso acontece.

Geral

Estou tendo
problemas para
acessar minhas
câmeras do Internet
Explorer. O que eu
devo fazer?

Os seguintes links vão levá-lo a
guias de resolução de problemas para Internet Explorer:

Ajuda
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Geral

https://monitoreverywhere.com/
BMS/troubleshoot.jsp?nojavaie
https://monitoreverywhere.
com/BMS/troubleshoot.
jsp?javadisabledie
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Geral

Estou tendo
problemas para
acessar minhas
câmeras do Google
Chrome™. O que eu
devo fazer?

Os seguintes links irão levá-lo a
guias de resolução de problemas para o Google Chrome™.
https://monitoreverywhere.com/
BMS/troubleshoot.jsp?nojavach
https://monitoreverywhere.
com/BMS/troubleshoot.
jsp?javadisabledch

Geral

Estou tendo
problemas para
acessar minhas
câmeras do Safari no
Mac®. O que eu devo
fazer?

Os seguintes links irão levá-lo a
guias de resolução de problemas para Safari no Mac®.
https://monitoreverywhere.
com/BMS/troubleshoot.
jsp?javadisabledsf
https://monitoreverywhere.com/
BMS/troubleshoot.jsp?nojavasf

Geral

Eu não consigo
acessar minhas
câmeras no Internet
Explorer®. Estou
usando o Internet
Explorer® versão 6
OU versão 7.

Você precisa usar o Internet
Explorer® versão 8.0 ou
superior. Por favor, atualize seu
navegador. Você também pode
usar o Google Chrome™ para
acessar.

Configurando Quando estou usando um dispositivo iOS
para configurar a câmera para o primeiro
uso, no passo onde
eu tento conectar a
Câmera- XXXXXX
nas configurações de
Wi-Fi, eu recebo uma
mensagem de erro
dizendo “Não pode
conectar a CâmeraXXXXXX”.

38
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Esse é um problema comum
para alguns usuários iOS. Tente
conectar novamente. Dessa vez
você deve conseguir conectar.
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Onde eu acho
informação sobre
qual versão de APP
estou usando?

Geral

Como eu baixo o
Android:
APP para dispositivos - Abra o APP Google Play em
seu dispositivo Android.
Android e iOS?
- Selecione Procurar
- Escreva “ Monitor Everywhere”
- Os resultados vão incluir
Monitor Everywhere APP por
Binatone
- Selecione e instale
Dispositivo iOS:
- Abra a Loja iOS APP
- Selecione procurar
- Escreva “ Monitor Everywhere”
- Os resultados vão incluir
Monitor Everywhere APP por
Binatone
- Selecione e instale

Recursos

Estou tendo
problemas com o
PAN/INCLINAR. A
câmera parece se
mexer muito depois
que eu apertei o
botão PAN.

Ajuda

BLINK1_EU_PORTUGUESE_V2.indd 39

Quando você está vendo sua
câmera, você pode selecionar o
ícone em forma de engrenagem
para ir até a página de
configurações. Selecione a
opção Informação para ver as
versões do APP e da Câmera.

PORTUGUÊS

Geral

Isso normalmente acontece
quando você está usando o
recurso PAN/TILT e a banda
da rede/conectividade não
está boa. Isso pode ocorrer
quando você está acessando
sua câmera em modo Remoto.
Tente melhorar a performance
mudando a qualidade do vídeo
de Alta (cor HQ branca) para
Baixa Qualidade (cor HQ cinza).
Você pode selecionar o botão
HQ quando você está vendo
sua câmera.
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Recursos

Quantos usuários
podem acessar a
câmera ao mesmo
tempo?

40
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1. Se você está acessando no
modo Local (seu smartphone/
PC está conectado à mesma
rede da sua câmera), até
quatro usuários podem
ver sua câmera ao mesmo
tempo e o usuário remoto
não é permitido. Usuários
remotos tentando acessar a
mesma câmera irão receber
uma notificação de “câmera
ocupada”.
2. Se você está acessando em
modo Remoto (de uma rede
externa e diferente daquela
onde você tem sua câmera,
por exemplo um 3G ou uma
rede do seu escritório),
apenas um usuário remoto
mais dois usuários locais
podem acessar a mesma
câmera. Perceba que quando
um usuário está acessando
a câmera no modo Remoto,
outros usuários tentando
acessar a mesma câmera
através de redes remotas,
irão receber uma notificação
de “câmera ocupada”.

Ajuda

03/04/2013 2:08 PM

Se seu produto não estiver funcionando adequadamente...
1. Leia esse Guia do Usuário.
2. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao
Consumidor:
		
+49 (0) 1805 938 802
		
Email: motorola-mbp@tdm.de

PORTUGUÊS

7. Informação Geral

Garantia Limitada de Consumidor dos Produtos e
Acessórios (“Garantia”)
Obrigado por comprar esse produto da marca Motorola, fabricado sob uma licença Binatone Electronics International LTD
(“BINATONE”).
O que essa Garantia cobre?
• Sujeito às exclusões contidas abaixo, BINATONE garante
que esse produto da marca Motorola (“Produto”) ou
acessórios certificados (“Acessório”) vendidos para uso com
esse produto que é fabricado para ser livre de defeitos em
materiais e acabamento sob uso normal do consumidor para
o período descrito abaixo. Essa Garantia é exclusivamente
sua e não é transferível.
Quem é coberto?
Essa Garantia é válida apenas para o primeiro consumidorcomprador, e não é transferível.
O que BINATONE fará?
BINATONE ou distribuidor autorizado à escolha e dentro de um
tempo comercialmente razoável, irá reparar ou substituir, sem
cobrar, qualquer Produto ou Acessório que não se conforme a
essa Garantia. Nós podemos usar Produtos, Acessórios ou partes
equivalentes recondicionados/renovados/usados ou novos.
Informação Geral
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Quais são as outras limitações?
QUALQUER GARANTIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA
UM DETERMINADO FIM, SERÁ LIMITADA À DURAÇÃO DA
GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO
OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDOS SOB ESSA GARANTIA
LIMITADA EXPRESSA É O RECURSO EXCLUSIVO DO
CONSUMIDOR, E É FORNECIDO NO LUGAR DE TODAS
AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.
EM HIPÓTESE ALGUMA A MOTOROLA OU BINATONE
SERÃO RESPONSÁVEIS, SEJA EM CONTRATO OU DELITO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) POR DANOS EM EXCESSO
DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO,
OU POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, INDIRETO,
ESPECIAL OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO
OU PERDA FINANCEIRO OU PERDA DE LUCROS, PERDA
DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES OU OUTRAS
PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OU EM
CONEXÃO COM A CAPACIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NA MEDIDA
TOTAL EM QUE ESSES DANOS PODEM SER ESTES
MOSTRADOS POR LEI.
Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de
danos incidentais ou consequentes, ou limitação na duração
da garantia implicada, então as limitações ou exclusões acima
podem não se aplicar a você. Essa Garantia lhe fornece direitos
legais específicos, e você pode ter outros direitos que variam de
uma jurisdição para outra.
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Duração da Cobertura

Produtos de
Consumidor

Dois (2) anos a partir da data original
de compra do produto pelo consumidor comprador do produto.

Acessórios de
Consumidor

Noventa (90) dias a partir da data
original de compra dos acessórios
pelo consumidor comprador do
produto.

Produtos e
Acessórios do
Consumidor
que foram
consertados ou
substituídos

O balanço da garantia original de
noventa (90) dias a partir da data
de retorno ao consumidor, o que for
maior.

PORTUGUÊS

Produtos
cobertos

Exclusões
Uso e Dano Normais. Manutenção periódica, reparo e substituição
de partes devido a uso e dano normais estão excluídos da
cobertura.
Abuso & Uso Errado. Defeitos ou danos que resultem de: (a)
operação ou armazenamento impróprios, uso errado ou abuso,
acidente ou negligência, como danos físicos (quebras, arranhões,
etc) à superfície do produto resultantes de uso errado; (b) contato
com líquidos, água, chuva, umidade extrema ou perspiração
pesada, areia, terra e similares, calor excessivo, ou comida; (c)
uso dos Produtos ou Acessórios para propósitos comerciais ou
sujeitar o Produto ou Acessório a usos ou condições anormais; ou
(d) outros atos que não são culpa da MOTOROLA ou BINATONE,
estão excluídos da cobertura.
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Uso de Produtos e Acessórios Não-Motorola. Defeitos ou danos
que resultam do uso de Produtos ou Acessórios Não-Motorola ou
outros equipamentos periféricos estão excluídos da cobertura.
Modificação ou Serviço Não-Autorizado. Defeitos ou danos
resultantes de serviços, testes, ajustes, instalações, manutenções,
alterações ou modificações de qualquer tipo feitas por alguém
que não seja a MOTOROLA, a BINATONE ou centros de serviço
autorizados, estão excluídos da cobertura.
Produtos Alterados. Produtos ou Acessórios com (a) números
serial ou rótulos de data que foram removidos, alterados ou
obliterados; (b) selos violados ou que mostrem evidência de
alteração; (c) números seriais errados; ou (d) partes em nãoconformidade ou não-Motorola, estão excluídos da cobertura.
Serviços de Comunicação. Defeitos, danos, ou a falha de
Produtos ou Acessórios devido a qualquer serviço de comunicação
ou sinal ao qual você esteja inscrito ou uso com os Produtos ou
Acessórios estão excluídos da cobertura.
Como obter o serviço de garantia ou outra informação?
Para obter o serviço ou informação, ligue para:
+49 (0) 1805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de
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Você receberá instruções sobre como enviar os Produtos ou
Acessórios sob seu próprio risco e custo, para um Centro
Autorizado de Reparação BINATONE. Para obter o serviço, você
deve incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova original da
compra (recibo), que inclui data, local e vendedor do Produto;
(c) se um cartão de garantia foi incluído na sua caixa, um cartão
de garantia completo mostrando o número serial do Produto; (d)
uma descrição por escrito do problema; e, mais importante; (e)
seu endereço e número de telefone. Esses termos e condições
constituem o acordo de garantia completo entre você e a
BINATONE sobre os Produtos ou Acessórios comprados por você,
e valem mais que qualquer representação ou acordo anterior,
incluindo representações feitas em publicações literárias ou
materiais promocionais da BINATONE ou representações feitas
por qualquer agente, empregado ou equipe da BINATONE, que
pode ter sido feito em conexão com a compra em questão.
DESCARTE DO DISPOSITIVO (MEIO-AMBIENTE)
Ao final do ciclo de vida do produto, você não deve jogar
esse produto no lixo comum de casa, mas levá-lo a um
ponto coletor de reciclagem de equipamento elétrico
e eletrônico. O símbolo no produto, guia do usuário e/
ou caixa indicam isso. Alguns dos materiais do produto podem
ser reutilizados se você os levar até um ponto de reciclagem.
Reutilizando algumas partes ou materiais desses produtos,
vocês faz uma importante contribuição para a proteção do meioambiente. Entre em contato com suas autoridades locais caso
você precise de mais informação sobre os pontos coletores da
sua área.
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8. Especificações técnicas
Unidade de câmera
Wi-Fi 		
802.11 b/g/n
Sensor de imagem
Colour CMOS
Lente		
f 2.6 mm, F = 2.8			
IR LED		
8 pcs
Power Adapter: Por Keen Ocean Industrial Ltd.
Input 		
Output 		
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100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.15 A
5 V DC, 1000 mA
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Fabricados, distribuídos ou vendidos por Binatone
Electronics International LTD., Licenciado oficial para
este produto. MOTOROLA eo logotipo M estilizado
são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC.
e são utilizadas sob licença. Mac, Mac OS, iPhone,
iPad e Safari são marcas comerciais da Apple Inc.,
registradas nos os EUA e outros países. Android, do
Google Play e Chrome são marcas comerciais da
Google Inc.
Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.
Windows XP e Internet Explorer são marcas
comerciais do grupo de empresas da Microsoft.
Oracle e Java são marcas comerciais registradas
da Oracle Corporation e / ou suas afiliadas. Todas
as outras marcas são de propriedade de seus
respectivos proprietários.

© 2013 Motorola Mobility LLC.
Todos os direitos reservados.

Versão 2.0
Impresso na China
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