
Guia de conexão rápida entre DVR GELB e APP do seu dispositivo móvel

Instalação da APP e criação de conta:

Caso utilize Android selecione no GooglePlay a aplicação EasyView (da SAFIRE) e no caso de
utilizar IOS na AppStore selecione a aplicação LENS (da SAFIRE). Depois de instalada a aplicação
crie uma conta uma vez que vai ser necessário já ter contra criada quando for efetuar a conexão do
DVR à APP.

Primeira instalação DVR (Gravador) – Assume-se que o utilizador já efetuou todas as ligações
com as câmaras, com a internet, o disco, o rato, o monitor e a alimentação.

1 - Configurar User e password

 Deve definir o nome do user e as duas
passwords, depois de definir clique ok.

2 – Definir padrão de segurança

 Aqui pode definir o padrão de segurança

3 - Listagem das câmaras conectadas

 Esta  listagem  mostra  as  câmaras
conectadas  e  o  tipo  de  ligação,  clique
apply



4 - Escolha do idioma de sistema

   Defina o idioma do sistema e clique
em apply

5 - Ativar o assistente de configuração

  Selecione se pretende que a ajuda do
assistente  comece quando o dispositivo
inicia e carregue next

6 - Definições de hora e data

  Selecione o fuso horário, o formato de
data, hora e data do sistema

7 - Últimas configurações e definição de password de encriptação

  Irá  aparecer  informação  relativa  às
configurações de Internet, basta carregar
next,  seguidamente  deve  assinalar  que
leu os termos de serviço e definir a sua
password.  O estado  de  ligação  aparece
como offline. Finalizar este menu.



8 - Verificação de estado online

  Carregue com o botão direito do rato
para  aparecer  a  barra  de  ferramentas,
escolha  menu  e  no  menu  escolha
configurações.

9 - Escolha o menu Rede

  Aceda à opção Rede

10 - Opções do menu Rede

  Aqui escolha a aba EasyConnect

11 - Estado online e utilização do QR Code

  Pode verificar que o estado de ligação
está  agora  online,  irá  agora  utilizar  o
QRCode  para  registar  o  seu
equipamento,  para  isso  abra  a  APP no
seu  dispositivo  móvel  (como  indicado
anteriormente  deve  já  estar  registado  e
com login feito)



12 - Adicionar equipamento no seu dispositivo móvel

  Na sua APP adicione o equipamento,
atribua um nome (neste caso atribuímos
m),  toque  no  simbolo  do  QRCode  e
aponte  o  seu  dispositivo  móvel  para  o
código QR no gravador que aparece no
ecrã. A adição é feita automaticamente.

13 - Conexão aceite
 

  Deverá receber um aviso em como a
conexão foi efetuada, faça aceitar 

14 - Digite a senha de encriptação definida

 Digite  agora  a  senha  escolhida
anteriormente



15 - Ligação efetuada

  A ligação foi efetuada com sucesso, já
pode visualizar no seu dispositivo móvel
a imagem das câmaras


