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Visualizando as câmeras
MiboCam no IZY Play



É possível visualizar as câmeras da linha MiboCam no Smart Box IZY Play.

As câmeras compatíveis são: IM3, IM4 e IM5.
*As câmeras da linha IC (IC3, IC5 e IC7s) não são compatíveis com este procedimento.

No Google Home, você precisa estar logado com a mesma conta Google que está utilizando no
IZY Play, pois o serviço é associado a sua conta Google.

No Google Home, para verificar a sua conta de e-mail, acesse o seu avatar no canto direito da
tela.
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Para visualizar as câmeras MiboCam no IZY Play, é necessário ter o aplicativo Google Home.
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Já será informado a conta que está usando no Google Home.
Se clicar na seta, é possível ver outras contas logadas, e pode selecionar uma delas.

Ou pode adicionar uma conta, caso a conta que utiliza no IZY Play não seja a mesma do Google
Home.

Para verificar a conta Google utilizada no IZY Play, acesse a opção de Configurações, e depois a
opção de Contas e Login.

Na tela de Contas e Login também é possível adicionar uma outra conta Google no IZY Play, caso
queira.
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Ajustado a mesma conta de e-mail no Google Home e no IZY Play, vamos associar o serviço da
MiboCam no Google.

No aplicativo Google Home, acesse o seu avatar, e acesse a opção de Configurações do
Assistente.

Na tela do Assistente, desça a página até o final, e acesse a opção de Dispositivos, e depois acesse
a opção Adicionar um dispositivo.
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E acesse a opção de Vincular um dispositivo.

Na tela de Automação residencial, irá aparecer uma lista de serviços compatíveis com o Google.
Acesse a lupa, e procure pelo serviço MiboCam, e pode clicar em cima do serviço MiboCam.

Será solicitado o usuário e senha de acesso ao aplicativo MiboCam.
Coloque o e-mail e senha que utilizou no cadastro da conta no aplicativo MiboCam.

Será solicitado permissão para associar o serviço. Pode autorizar.
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Será feito o login e a vinculação do serviço MiboCam no Google.

O aplicativo do Google Home deve voltar para a tela de Adicionar um dispositivo.
Acesse novamente a opção de Vincular um dispositivo, e confirme que o MiboCam já aparece
na lista de Serviços vinculados.

Confirmado a vinculação do serviço MiboCam, volte para tela inicial do Google Home.
No final da tela, a câmera já deve aparecer na lista de Vinculados a você, e com uma mensagem
abaixo de "dispositivo sem casa atribuida".
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Para facilitar o visualização da câmera no IZY Play, vamos colocar os dois dispositivos no mesmo
ambiente, para que se enxerguem e possam se comunicar.

Neste nosso exemplo, o IZY Play (que está com o nome de tv), já tem um ambiente configurado.

Para verificar o ambiente que o dispositivo está associado, clique na IZY Play, e acesse a opção de
engrenagem.

Será possível verificar a Casa e o Ambiente que o IZY Play está associado.

Vamos colocar a MiboCam no mesmo ambiente.
Volte para a tela inicial do Google Home, e no final da tela, acesse a sua câmera.
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Quando acessar a câmera pela primeira vez, já será solicitado para adicionar a câmera em uma
Casa.
Caso você já tenha uma Casa criada, pode associa-la a mesma casa, ou pode adicionar outra casa,
mas lembre-se que o IZY Play e a MiboCam deve estar associado a mesma casa.
Ao associar a MiboCam em uma casa, será solicitado permissão para mover o dispositivo para a
Casa. Pode confirmar.

Quando associado a câmera em uma casa, o próximo passo é associar a câmera em um
ambiente dentro da casa.
Neste exemplo do tutorial, o IZY Play está no ambiente Quarto, então vamos colocar a MiboCam
no mesmo ambiente que está o IZY Play.

Será confirmado que o dispositivo foi movido para uma casa e ambiente.
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Ao voltar para a tela inicial do Google Home, o IZY Play e a MiboCam já devem aparecer
associados a mesma casa, sendo assim os dispositivos devem se enxergar sem problemas.

No IZY Play, pressione o botão de assistente de voz do controle, e peça para visualizar a câmera.

Neste exemplo, demos o comando: mostrar câmera do quarto na tv.
A "câmera do quarto" é a câmera MiboCam, que neste exemplo do tutorial a nomeamos de quarto.
A "TV" é o nome que demos ao IZY Play.
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O assistente do Google deve confirmar que entendeu o comando, e deve abrir a câmera,
conforme foi solicitado.

Para parar a transmissão, basta pressionar o botão Home no controle do IZY Play.
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