1. Instalando a sua câmera
1.1. Aplicativo Izy Smart
» As câmeras Smart são instaladas em poucos minutos através do nosso
aplicativo. Baixe e instale o aplicativo Izy Smart disponível na App Store®
e Google PlayTM.

1.3. Adicionando sua câmera no aplicativo
» Clique no ícone com um símbolo de “+” no canto superior direito da tela.
Selecione o produto IZC 1003 na lista de dispositivos.
» Siga os passos fornecidos pelo aplicativo.
Clique aqui

Instalação da câmera IZC 1004
» Posicione o gabarito de instalação na superfície escolhida para fixar a
câmera.
» Para fixação no teto: fure as entradas para o parafuso conforme o
gabarito e insira as buchas.
» Utilize 2 parafusos para fixar a base da câmera de acordo com o gabarito.
» Instale a câmera na base e gire-a 15° para prendê-la.

Superfície de instalação
Mapa de posição

Guia de instalação
Câmeras Smart

Buchas
Suporte para instalação
Parafusos

1.2. Criando sua conta
» Crie sua conta seguindo o passo-a-passo do aplicativo.

Câmera de vídeo Wi-Fi Smart
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança
Intelbras.
As câmeras da linha Izy foram desenvolvidas para você cuidar do que importa.
Todo o controle necessário estará em suas mãos de qualquer lugar através
do seu smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de
notificações por movimento. Siga os passos deste guia e comece agora
mesmo.
Este é um guia simplificado. Para mais informações, consulte o manual
completo com dicas de instalação e boas-práticas disponível no nosso site.
Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente
autorizados.

Gire a câmera
para direita
Câmera

Importante: as câmeras Smart não são compatíveis com rede 5 GHz.
Certifique-se de utilizar uma rede 2.4 GHz para adicionar seu dispositivo.

1.4. Escolhendo o local de instalação
Escolha o local para fixar a sua câmera e siga a orientação conforme o seu
modelo.
Instalação da câmera IZC 1003
» Posicione a esponja dupla-face onde será fixada a câmera.
» Pressione o suporte para instalação junto da esponja dupla-face de forma
que o suporte preencha toda a área da dupla-face,
» Aproxime a câmera do suporte, e o imã irá fazer a fácil fixação da câmera
no suporte.

Superfície de instalação

Esta guía también está disponible en una versión em español. Acceda ahora
leyendo el código QR a continuación:

Esponja dupla-face
Suporte para instalação

Câmera

Instalação IZC 1003

Instalação IZC 1004

Instalação da câmera IZC 1005
» Posicione o gabarito de instalação na superfície escolhida para fixar a
câmera.
» Para fixação em paredes de cimento ou no teto: fure as entradas para o
parafuso conforme o gabarito e insira as buchas.
» Utilize 3 parafusos para fixar a base da câmera de acordo com o gabarito.
Parafusos de fixação

Entrada de
cartão micro-SD

Botão
Reset

Buchas

3. Dúvidas frequentes

Termo de garantia

Dúvida

Solução

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Ao ligar e desligar a visão noturna
minha câmera faz um estalo.

Esse estalo é característico do filtro do
infravermelho, que é acionado sempre que
a visão noturna da câmera é habilitada ou
desabilitada.

Coloquei meu cartão SD e ele continua
não aparecendo nas configurações.

Lembramos que você deve fazer a devida
instalação do cartão micro-SD, seguindo os
passos do item 2. Instalando o cartão SD.
Após concluir estes passos, caso seu cartão
não apareça nas configurações, aguarde
até 5 minutos. Se este tempo se estender,
faça novamente os passos indicados, ou
verifique seu cartão.

Minha câmera não está reconhecendo
o cartão micro-SD.

Este problema está geralmente relacionado
a algum defeito no cartão, ou, este não ser
original (procedência não reconhecida pelo
fabricante).
Lembramos: para o perfeito funcionamento
da função gravação da câmera, os cartões
micro-SD devem ser originais, e de
procedência garantida pelo seu fabricante.
Para garantir a segurança e vida útil do
produto, não use cartões micro-SD sem ter
garantia de sua procedência.

Gabarito de instalação
Câmera

Instalação IZC 1005

2. Habilitando a gravação
2.1. Instalando um cartão micro-SD
» As câmeras Smart suportam cartões classe 10 de 8 GB a 128 GB. Seu
dispositivo deve estar desligado para inserir ou retirar um cartão micro-SD.
» Insira o cartão na entrada correspondente e assegure-se que você escutou
um clique.

Entrada cartão micro-SD

» Com o cartão micro-SD já inserido, verifique se ele foi reconhecido pela
câmera nas configurações do aplicativo.
» Para uma melhor performance nas gravações, recomendamos a utilização
dos cartões WD Purple, cartões próprios para gravações de imagem.
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Nº da nota fiscal:
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Nº de série:

Revendedor:
1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa)
dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra
do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é
parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a
troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as
despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação,
e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação.
Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um
profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor
do produto.
3. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da
Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da
marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron
(gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o
processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou
0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou
através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
4. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados
pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto. Este produto
possui criptografia na transmissão e armazenamento dos dados pessoais.
Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de
alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.
Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Entrada de
cartão micro-SD

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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