MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REMOTO
- SMARTPHONE ANDROID -

•

•

•

Procure a aplicação “Play Store”
no seu smartphone (dependendo da
marca, modelo ou versão do
sistema andriod poderá estar no
ecrã principal ou no menu de
aplicações).
Inicie a aplicação “Play Store”.

Toque no botão de pesquisa (em
algumas versões do android poderá
estar noutra posição, mas
geralmente parece-se com uma
“lupa”).

•

•

•
•

Na caixa de pesquisa escreva
“superlivepro” (deve escrever sem
espaços)
Toque no botão “pesquisar” do
teclado.

O resultado da pesquisa deverá ser
semelhante à imagem da esquerda.
Toque na aplicação
“SuperLivePro” do produtor “Peng
Antai”.

NOTA: Se a aplicação não for
apresentada, poderá haver alguma
incompatibilidade com a versão
android do seu didspositivo.
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•

Toque no botão “INSTALAR”.

•

Será apresentado uma mensagem
de permissões da aplicação.
Toque no botão “ACEITAR”.

•
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•

Aguarde a transferência e
instalação da aplicação.

NOTA: Depois de instalada a
aplicação ocupa aproximadamente
12,5 Mb. Certifique-se que tem
disponível esse espaço no
armazenamento interno do dispositivo.

•

Terminada a instalação toque no
botão “ABRIR”.
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•

No menu de escolha de servidor da
aplicação escolha o tipo de ligação
e insira o IP/domínio, o nome de
utilizador e a palavra passe.

Net Type: Tipo de ligação 3G ou
3G+/WiFi.
Server: IP da rede local ou domínio
do acesso remoto.
User: Nome de utilizador, o mesmo
que usa no login no DVR. “admin”
pré-definido.
Password: Palavra passe, a mesma
que usa no login do DVR. “123456”
pré-definido.

•

Após preencher todos os dados,
toque no botão “Login”.

NOTA: Os dados apresentados na
imagem à esquerda são um exemplo.
Deve preencher com os dados de
acesso remoto que configurou no seu
DVR.
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MENU PRINCIPAL
Playback: Reproduzir gravações
locais (gravadas no smartphone) ou
remotas (gravadas no DVR).
Image: Visualizar imagens capturadas
durante a visualização em tempo real.
Log: Lista de eventos realizados pelo
utilizador.
Server List: Lista de servidores
acedidos. Pode fazer a gestão de
acessos e atribuir nomes.
Live: Visualização em tempo real.
Settings: Definições gerais do DVR.
Information: Informações sobre a
aplicação, DVR, network, utilizadores
e dispositivo android.
Help: Menu de ajuda. Mini tutorial da
aplicação (apenas em Inglês).
Logoff: Desconecta do servidor em
uso e volta ao menu de escolha de
servidor.
VISUALIZAR GRAVAÇÕES REMOTAMENTE

•

No menu principal, toque no botão
“Playback”.
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•

Toque no botão “Remote”.

•

Neste passo deve especificar as
câmaras e a data das gravações.

Select Channel: Especificar qual as
câmaras que quer incluir na pesquisa
(1).
Select Data: Especificar a data da
gravação (2).
•

Toque no botão “Search” (3).
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•

A aplicação apenas permite
visualizar uma câmara de cada
vez.

Select Channel: Escolha o canal a
visualizar (1).
•

Deslize sobre a barra temporal
para especificar a hora que
pretende reproduzir (2). A
reprodução iniciará
automaticamente.

NOTA: Só existem gravações na
região marcada a azul. Neste exemplo
apenas existem gravações entre as
09:00 e as 14:00. A barra temporal
apresenta as 24 horas do dia. Cada
traço representa uma hora.

•
•

•
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Para voltar a trás toque no botão
“Return” (1).
Para avançar e retroceder no bloco
seleccionado, deslize sobre a barra
de progresso (2).
Para fazer pausa, reproduzir ou
parar use os botões ► ▐▐ ■ (3).
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