INTRODUÇÃO
AO MONITORAMENTO
POR VÍDEO.

SMARTHOME

BEM-VINDO
AO NET SMARTHOME.
Agora você conta com
o serviço de monitoramento
e automação para ver
o que ocorre em sua casa.
Tudo com a qualidade NET.

SEGURANÇA DE SEUS DADOS
Só na NET todas as imagens gravadas são criptografadas,
garantindo sua total privacidade.

VEJA COMO NET SMARTHOME TE AJUDA
A VISUALIZAR SUA CASA EM TEMPO REAL.

1 – TRANSMITIR VÍDEO AO VIVO
A opção “VÍDEO AO VIVO” permite
transmitir um feed em tempo real das
câmeras da sua conta. Pelo portal do
usuário, você pode ativar manualmente a
gravação de videoclipes, com duração
de um minuto, ou registros instantâneos
do feed ao vivo de qualquer câmera.

2 – DEFINIR HORÁRIOS PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
Definir horários para acionar a gravação da câmera em caso
de detecção de movimento ou com base em eventos de acionamento,
como atividade do sensor.
> Vídeo > Horários de gravação > Adicionar Horários > Selecione a câmera,
o período de gravação > Salvar regra

3 – ATIVAR DETECÇÃO DE MOVIMENTO POR VÍDEO (DMV)
A DMV é um modo de identificar movimento usando sensor interno da
câmera. As câmeras que têm o recurso DMV usam um software para
verificar se há movimento nas imagens capturadas, com base
nas alterações na luz e na cor dos pixels do vídeo.
> Vídeo > Configurações > detecção de movimento por vídeo
> Configurações de DMV
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DESENHAR JANELAS DE DMV
As janelas de DMV permitem especificar as áreas nas quais
a câmera deve se concentrar. Por exemplo, se quiser registrar quando
a porta de sua casa abrir, sem registrar as outras áreas da sala,
desenhe uma janela de DMV na entrada da porta, evitando o restante
do ambiente.
Para ajudar a minimizar gravações desnecessárias, recomendamos que
você desenhe pelo menos três janelas com configurações de sensibilidade
4 ou 5 e configurações de tamanho de alvo de 15 a 20%. Tente evitar
áreas sombreadas e sujeitas à ação do vento, como plantas que possa se
passar por movimento. Para conferir mais dicas sobre janelas de DMV,
acesse o PORTAL DO USUÁRIO.
> Vídeo > Configurações > detecção de movimento por vídeo
> Configurações de DMV
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4 – VISUALIZAR E BAIXAR CLIPES GRAVADOS
Dica! Para reproduzir uma sequência de videoclipes, marque
as caixas de seleção que aparecem no lado esquerdo da tela,
ao lado de cada gravação. Em seguida, clique no botão
REPRODUZIR na parte superior da tela.
> Vídeo > Salvo > Clique no videoclipe que deseja visualizar
para reproduzi-lo > Baixar videoclipes selecionados
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ACESSE
NETSMARTHOME.COM.BR

Ou baixe o app NET SMARTHOME!
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