GUIA DO USUÁRIO
APLICATIVO IP Pro

‘

1. Requisitos mínimos para celular
1.1. Requisito no IOS
Deve ser IOS 7.1 pelo menos no Iphone.

1.2. Requisito no IOS Android
Deve ser Android 4.0 pelo menos no Android.

2. Instalação e Desinstalação do Aplicativo
2.1. Instalação para IOS
Pesquise "IP Pro" na loja da Apple e faça o download. (Fig. 01)

Fig. 01

2.2. Desinstalar
Selecione e pressionando o ícone

clique no (x) para desinstalar.

‘

2.3. Instalação para Android
Digitalize o código QR para instalar
Digitalizar o código QR para baixar e instalar o IP Pro. (Fig. 02), ou pesquise "IP Pro" na loja da PlayStore e faça o download

Fig. 02

2.4. Desinstalar
Para desinstalar mantenha pressionado o ícone IP Pro e deslize-o para o ícone “Lixeira”.

3. Modo de Login no Aplicativo

A – Login – O modo de usuário registrado tem as funções de aviso, envio de mensagens de alarme, etc.

B – Trial - O modo de teste é para o usuário que não possui registro.

Fig. 03

‘

3.1 Registro de Conta
Para criar usuário, na interface clique em “Register”

（1）Insira a conta que você deseja na primeira caixa.
（2）Digite sua senha. Dicas: o comprimento da senha é de 6 a 12 letras, números ou símbolos.
(3) Insira a mesma senha na terceira caixa. Se sua conta estiver disponível e sua senha em duas
caixas forem mesmo, clique no registo irá aparecer a imagem.

（4）Insira seu e-mail, clique em e-mail e, em seguida, mostrará a interface do seu dispositivo, e
enviaremos um e-mail de confirmação para o seu endereço de e-mail.
（5）Entre no seu e-mail para finalizar seu cadastro, depois disso você poderá alterar a senha
através do seu e-mail.

‘

3.1. Resetar a Senha
Se as senhas foram esquecidas, clique em FORGET “Recuperar Senha” para redefini-la.

Especificação
Conta

Insira sua conta do IP Pro

Email registrado

Insira seu email registrado

Auth cod

O código de Auth recebido em seu email

Obtendo o código de autorização

Clique em “Como obter o código de autorização” e um e-mail com o código de
autorização e os links e dicas serão enviados.

Nova senha

Nova senha

Confirme a Nova Senha

Confirme a nova senha

Voltar

Volte para a última página.

‘

4. Tela inicial do Aplicativo

4.1. Adicionar Dispositivo
Clique

na parte superior da direita para adicionar dispositivos.

4.1.1. Adicionar Modo ADD RECORDER
Adicionar dispositivo por ID ou QR Code

（1）Insira o ID, ou escanei o QR Code. Acesse o menu NVR e na guia “Internet Rápida”;
（2）Digite User name (Padrão de fabrica “admin”);
(3) Digite Password (Padrão de fabrica “sem senha”);
(4) Visualização de canais para exibição;
(5) Clique em “Salvar”.

‘

Dica: Verificar ID ou QR Code no Dispositivo

Clique com botão direito do mouse, abrira a guia Menu, vá
em Internet Rápida

Nuvem (P2P) serial ID ou QR Code

4.1.2. Adicionar Modo LAN SCAN ADD
Neste modo o dispositivo tem que estar conectado da mesma rede WiFi do telefone pode detectar o dispositivo. Após encontrar
Clique em “Add device by network” (Adicionar dispositivo pela rede)

‘

Se os dispositivos for encontrado, clique em "adicionar".
Dicas aparecerão se falharem.
Complemento

1. Detectar sucesso: Clique em Completed e volte para a página My Device.
2. Detectar falhou: Saia da operação e volte para a página Meu Dispositivo
3. Cancele a operação e volte para a página Meu Dispositivo.

4.1.3. Adicionar Modo IP/DDNS
Este método é para adicionar dispositivos através de IP/DDNS

IP Address
Port

Endereço IP do host
Porta HTTP

User Name

Padrão de fabrica “admin”

Password

Padrão de fabrica “sem senha”

Channels

Visualização de canais para exibição

Após as configurações, clique em “Salvar” entre no menu de configuração de rede então adicione o dispositivo com sucesso.

‘

5. Visualização de vídeo e layout
Depois de adicionar o dispositivo, clique na tela do My Device

6. Vídeo interface
Nesta interface e possível visualizar o vídeo em tempo real, também e possível:


Reprodução de vídeo;



Controle de dispositivo.

‘

6.1 Visualizar tela cheia o vídeo
Clique duplo uma janela de vídeo e abrira a tela cheia, clique duas vezes novamente para voltar a modo a forma original de vídeo

6.2 Áudio
Clique no ícone

, abrir ou fechar áudio.

6.3 Tela de bloqueio

Clique no ícone

abrir ou fechar a tela de bloqueio

6.4 Configuração vídeo
este ícone, pode definir diferentes formas de configuração de visualização de vídeo

Clique nos ícone

6.5 Configuração de vídeo
Clique no ícone

a captura vai tirar uma foto e salvar em seu telefone

6.6 Gravação de vídeo
Clique no ícone

para iniciar a gravação, clique novamente para ele parar de gravar e salvar em seu telefone

6.7 Controle de PTZ
Clique em controle PTZ
Nota: Pode realizar controle de PTZ quando o dispositivo possuir a função PTZ.

6.8 Reprodução remota
Clique em reprodução remota mostrará a interface, como a figura abaixo.
Dicas: E necessário que o NVR, DVR tenha HD.

‘

play/ pause
Retroceder
Avançar
Snapshot
Voltar a interface de pré-visualização de vídeo
Canal
Seleção de tempo
de gravação
Timeline

Clique no canal para mudar de canal de vídeo, reproduzir o canal
Clique para aparecer a seleção de tempo para escolher o tempo para
reprodução
Arraste a Timeline para escolher o tempo de reprodução

‘

7.Mudar senha
Clique em “Change password” para alterar senha.

Old Password

insira a senha antiga

New Password

insira a nova senha

Confirm

Confirme para validar as informações

Submit

Envie através do aplicativo para mudança de senha

Back

Cancelar as alterações de senha e voltar para a página inicial

‘

8. Verificar videos e imagens
Clique em “Registros Locais”. Clique em “Imagem / Vídeo” e as páginas aparecerão na interface de imagem / vídeo,
Pode conferir as imagens e vídeos se clicar em Imagem / Vídeo.

Como na Figura 3.24, clique na página de “Notification”, que exibirá todas as mensagens de alarme. Clique
para obter mensagem de alarme.

9. Configuração de alarme
Entre no menu na aba “Alarm Setting”, ative a configuração de alarme para receber mensagens de alarme, se
abrir ”Configuração de alarme”.

‘

