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Notas Importantes 

Nota para Cartão de Memória 

1. Um cartão de memória deve ser detectado na Câmara GV-Cloud a fim 

de armazenar gravações no armazenamento em nuvem. 

2. O cartão micro SD fornecido é fornecido como um item de cortesia 

sem garantia. 

3. Tenha em mente o seguinte ao usar um cartão de memória para a 

gravação: 

a. Os dados gravados no cartão de memória podem ser danificados 

ou perdidos se os dados forem acessados enquanto a câmera 

está sob choque físico, interrupção de energia, o soltura do cartão 

de memória ou quando o cartão de memória chega ao fim da sua 

vida útil. Nenhuma garantia é fornecida para tais causas. 

b. Os dados armazenados podem ser perdidos se o cartão de 

memória não for acessado por um longo período de tempo. Faça 

backup de seus dados periodicamente se você raramente acessa 

o cartão de memória.   

c. Os cartões de memória são descartáveis e sua durabilidade varia 

de acordo com as condições do local de instalação e como eles 

são usados. Faça backup de seus dados regularmente e substitua 

o cartão de memória anualmente. 

d. Substitua o cartão de memória quando a sua velocidade de 

leitura/gravação for inferior a 6 MB/s ou quando o cartão de 

memória for frequentemente não detectado pela câmera. 

4. Recomenda-se a utilização de cartões de memória das seguintes 

especificações: 

a. Cartões Micro SD de flash MLC NAND, Classe 10 para um melhor 

desempenho. 

b. Apenas cartões SD/SDHC. Cartões SDXC e UHS-I não são 

suportados. 
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Introdução 
Você pode acessar remotamente suas Câmeras GV-Cloud de PC e 

dispositivos móveis. 

 

 

Modelos de Câmera GV-Cloud 

 

 
 

GV-HCW120 GV-UBLC1301 GV-MFDC1501 

  

 

GV-UBXC1301 GV-PTC130D  
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GV-HCW120 

Visão Geral da Câmera 

 

Conectando a Câmera 
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Conectando-se a Rede com Fio 

 
 

Conectando-se a Rede sem Fio 

 

 

Nota: Se o roteador suporta conexão sem fio, mas não tem função 
WPS, use um cabo Ethernet para conectar a câmera ao roteador. 
Quando você executa o myGVcloud CamWizard, ajuste a câmera 
usando a conexão sem fio primeiro, e, em seguida, você pode 
desconectar o cabo Ethernet após a instalação ser concluída. 
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GV-UBXC1301 

Visão Geral da Câmera 

 
 

Conectando a Câmera 
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GV-UBLC1301 

Visão Geral da Câmera 

 
 

Conectando a Câmera 

Abra o painel traseiro com a 
chave de torque fornecida.

Insira o cartão micro SD fornecido.1 2

Conecte o adaptador de energia 
fornecido ao cabo de energia.

Use um cabo Ethernet fornecido para 
conectar a câmera à rede ou um switch PoE.

3

4
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GV-MFDC1501 

Visão Geral da Câmera 

Padrão
Lente

LAN / PoE

Parafuso 
de Pan

Microfone

Parafuso de Inclinação

Slot de 
cartão 
micro SD

Bloco 
Terminal 
DC 5V 

Saída de Áudio

LED de Link
LED ACT

LED de Status 
LED Power

 

Conectando a Câmera 

2

4

3

Conecte o adaptador de 
energia fornecido ao bloco 
terminal.

Use um cabo Ethernet fornecido para conectar a 
câmera à rede ou um switch PoE.

Opcionalmente conectar um 
altofalante.

Insira o cartão micro SD 
fornecido.

1

LED de Link ficará verde

LED de Power (Energia) 
ficará verde

LED ACT piscará em laranja.
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GV-PTC130D 

Visão Geral da Câmera 

Anel de foco

IR

Microfone
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Conectando a Câmera 

1 Use um cabo de rede padrão para 
conectar a câmera à sua rede.

Opcionalmente conecte um auto falante e um microfone 
externo.

Plugue o adaptador de energia à porta de 
energia ou use o PoE para fornecer 
energia.

O LED de status da 
câmera estará ligado.

2

3 Insira o cartão micro SD fornecido.

4

5
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Executando myGVcloud CamWizard 

1. Baixe myGVcloud CamWizard deste link:  
http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Descompacte o arquivo baixado e clique duas vezes em Setup 

(Configuração) para executar myGVcloud CamWizard. 

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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3. Quando o Assistente aparece, clique em Next (Avançar) para 

pesquisar Câmeras GV-Cloud na rede. 

  
4. Selecione uma câmera. Clique em Next (Avançar). 
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5. Quando a mensagem aparece, clique em Yes (Sim) para ignorar as 

configurações de rede avançadas. 

 

6. Crie um nome de usuário e senha para a interface da Web da câmera. 

Clique em Next (Avançar). 

 

 

IMPORTANTE: Você irá precisar dessa informação para acessar a 
interface da Web da câmera. Se você esquecer o nome de usuário e 
senha, você precisará redefinir sua câmera para os padrões de fábrica. 

 

7. Selecione Create a new myGVcloud account (Criar uma nova 

conta myGVcloud). Clique em Next (Avançar). 
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8. Para criar uma conta myGVcloud, digite seu email para a Account 

(Conta), uma Password (Senha) e uma Password Hint (Dica de 

Senha).  

 

9. Clique Next (Avançar) para concluir o processo de configuração. Um 

e-mail com um link de confirmação será enviado para sua conta de 

e-mail.  

 
10. Feche o Assistente. 
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11. Verifique se o seu e-mail e clique no link de confirmação para ativar 

sua conta myGVcloud.  

 
12. Depois que a conta é ativada, você será direcioando para a página de 

login do Portal myGVcloud. Você também pode acessar o Portal 

myGVcloud digitando https://www.mygvcloud.com/Login.php em um 

navegador da Web. 

 

https://www.mygvcloud.com/Login.php�
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Acessando o Portal myGVcloud 

Você pode usar um dos seguintes navegadores da Web para acessar o 

Portal myGVcloud: 

 Internet Explorer 10.0 ou mais recente 

 Mozilla Firefox 21.0 ou mais recente 

 Safari 6.0.5 ou mais recente (Mac apenas. Safari para Windows não é 

suportado.) 

 

1. Na página de login do Portal myGVcloud, digite o Username (Nome 

de Usuário) (um endereço de e-mail que você registrou em 

myGVcloud) e Password (Senha) da sua conta myGVcloud. Clique 

em Login (Logon).  

 

2. Ao efetuar login em myGVcloud pela primeira vez, você será 

solicitado a permitir a instalação do plugin. Clique para permitir a 

instalação de Add-on e componentes ActiveX.  
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Dependendo da configuração de segurança do navegador, pode ser 

necessário repetir esse processo mais de uma vez. Para usuários do IE, 

você pode precisar alterar as configurações de segurança para instalar o 

ActiveX. 

 

Acessando Exibição ao Vivo 

Após o login, você verá a exibição ao vivo da primeira câmera. Todas as 

câmeras atribuídas à conta myGVcloud serão listadas no lado esquerdo. 

Clique na caixa ao lado da câmera na Camera List (Lista de Câmeras) para 

ver a sua exibição ao vivo. Você pode selecionar até 9 câmeras na Lista de 

Câmeras para ver suas exibições ao vivo simultaneamente. 
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Reprodução de Vídeos 

Para recuperar os eventos de vídeo gravados, primeiro verifique se o 

cartão SD está inserido na câmera. 

 

Reprodução da Lista de Eventos 

1. Para reproduzir de uma lista de eventos, clique na aba Remote 

Playback (Reprodução Remota). 

 

2. Sob Query (Consulta), selecione uma Start Time (Hora de início) e 

uma End Time (Hora final). 

3. Próximo de Position (Posição), selecione Local para recuperar vídeos 

do cartão SD ou selecione Cloud (Nuvem) para reproduzir eventos 

de armazenamento em nuvem. 

4. Clique em Query (Pesquisar). Os eventos registrados dentro da Start 

Time (Hora de início) e End Time (hora final) são exibidos. 



 

19 

5. Para reproduzir vídeo, selecione as caixas de seleção ao lado do 

tempo do vídeo e clique no botão Reproduzir . Para reproduzir 

vários vídeos consecutivamente, marque as caixas de seleção 

múltiplas para reproduzir ao mesmo tempo. Você pode selecionar até 

20 vídeos no máximo. 
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Reprodução da Linha do tempo 

Para reproduzir os eventos de vídeo gravados de uma linha do tempo, 

clique na aba Timeline (Cloud) (Linha do tempo (nuvem)) e selecione 

uma hora. Esta função é suportada apenas para recuperar eventos de 

armazenamento em nuvem. 

 

Você pode clicar em All day summary (Todos os resumo do dia) para 

ver os eventos gravados durante o dia selecionado. 
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Usando myGVcloud CamApp 

 

Sistemas Operacionais Suportados: 

 Versão Android 4.0 ou mais recente 

 Versão iOS 7.0 ou mais recente 

 

1. Pesquise myGVcloud no Google Play ou Apple Store e instale 

myGVcloud CamApp  no seu dispositivo móvel. 

 

Você também pode escanear os códigos QR abaixo. 

iOS Android 

  

  

2. Toque no ícone myGVcloud CamApp  na área de trabalho do 

seu dispositivo móvel.  
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3. Digite o ID e senha de sua conta myGVcloud e toque em Login 

(Logon).  

 

4. As câmeras associadas à conta myGVcloud são listadas.Para 

acessar a visualização ao vivo da câmera, arraste a câmera da 

Camera List (Lista de câmeras) para a grade de exibição ao vivo.  

Exibir / ocultar a Camera List 
(Lista de câmeras)

Configurações do CamApp
Notificação
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5. Toque na grade de visualização ao vivo para vê-la em visualização 

simples. 

PIPAuto-falante
MicrofoneInstantâneo

Playback
Alta Definição

Alarme

 

6. Toque no ícone Playback (Reprodução) no canto inferior direito e 

toque em um evento para reproduzir o vídeo. 
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Usando myGVcloud CamViewer 

1. Baixe myGVcloud CamViewer deste link:  

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Descompacte o arquivo baixado e clique duas vezes em 

myGVcloudCamViewer_Install.exe para instalar o programa.  

3. Na área de trabalho do PC, clique duas vezes no ícone myGVcloud 

CamViewer , digite as informações de login de sua conta 

myGVcloud e clique em OK. A lista de câmeras será exibida. 

 
4. Na lista de câmeras, clique em uma câmera para acessar sua 

exibição ao vivo.  

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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5. Para consultar eventos gravados após a detecção de movimento, 

clique no botão Event (Evento) . A lista de eventos aparece no 

lado direito.  

 

 

6. Na tela principal do myGVcloud CamViewer, você também pode 

procurar eventos gravados de todas as câmeras conectadas clicando 

em Events (Eventos) sob Notification (Notificação).   
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Transmissão Exibição de Câmera ao 

Vivo no YouTube 
 

1. Para ativar a transmissão ao vivo, clique na aba Cloud Service 

(Serviço de nuvem) no Portal myGVcloud, ative Live stream 

sharing (Compartilhamento de transmissão ao vivo) e clique Save 

(Salvar). 

 

2. Entrar na sua conta do YouTube, selecione My Channel (Meu canal) 

e clique Video Manager (Gestão de vídeo). 
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3. Selecione Live Events (Eventos ao Vivo) sob Video Manager 

Gestão de vídeo) e clique no botão Enable live streaming (Ativar 

transmissão ao vivo). 

 

4. No YouTube, nomeie a transmissão ao vivo, defina o Type (Tipo) para 

Custom (Personalizado) e clique no botão Create Event (Criar 

Evento). Verifique se o vídeo está definido para Public (Público) ou 

Unlisted (Não Listado).  
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5. Sob a opção Basic ingestion (Ingestão básica) no YouTube, 

selecione uma resolução que seja igual ou menor do que a resolução 

definida da câmera na guia Cloud Service do Portal myGVcloud. 
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6. No YouTube, selecione Other encoders (Outros encoders) e copie 

e cole Stream name (Nome da transmissão) e Primary Server URL 

(URL do servidor primário) para o Portal myGVcloud. Clique em 

Save (Salvar) no Portal myGVcloud. 
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7. No YouTube, clique em Live Control Room (Sala de Controle ao 

Vivo) e clique em Preview (Visualização). O status de transmissão é 

exibido abaixo. 

 

8. No YouTube, clique em Start Streaming (Iniciar transmissão) e 

clique em View on Watch Page (Ver na página de exibição) depois 

que o vídeo começa a transmitir para acessar a transmissão ao vivo. 

 

 

Nota: Pode levar algum tempo antes da transmissão ao vivo começar 
dependendo do tráfego da Internet. 
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