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O led da bateria irá acender, indicando o nível da
carga. 

Enquanto o sistema estiver executando o processo de
inicialização o botão WiFi ficará piscando vermelho e
branco.

CONECTCAM é o módulo WIFI da Intracam que torna possível
fazer a conexão da câmera com dispositivos sem a utilização
do cabo usb.

LIGANDO A CONECTCAM 

Conectar a IntraCam na porta USB do módulo WIFI ConectCam. Para
conectar a IntraCam no módulo WIFI ConectCam deverá retirar o
copinho da parte inferior conforme demonstrado nas imagens abaixo:

Pressione o botão ON/OFF até ouvir um bip. Neste
instante, todos os leds do módulo irão acender e em
seguida apagar indicando que o sistema está sendo
inicializado.

Obs.: O módulo só terminará de inicializar com a câmera conectada na
porta USB.

Os botões do painel ficam bloqueados durante o processo de
inicialização. A indicação de que o processo de inicialização terminou
pode ser verificado pela mudança do estado dos leds do botão Wifi
que param de piscar e ficam acesos nas cores vermelho e branco.
Neste instante o sistema está disponível para as opções de conexão

Existem duas opções para conexão:

1 – WIFI DIRECT (modo de fábrica): 

A ConectCam fica disponível, e pode ser conectada diretamente ao
seu computador da mesma forma que os roteadores WIFI ficam
disponíveis e são conectados.

Para utilização no modo de fábrica você deverá procurar nas opções
de rede do seu computador o nome que está gravado na lateral do
módulo e para se
conectar, deverá utilizar a senha que está gravada no mesmo local.

Obs.: Quando conectado
através do modo de fábrica
o computador não terá
acesso à internet.

CONECTANDO O WIFI



       Se durante o processo de localização, a ConectCam não
encontrar o seu roteador, ela voltará para o modo de fábrica
mudando o Status dos leds do botão WiFi para vermelho e
branco após 2 minutos.

Perda de Conexão: 

     B.1: Caso você saia fora do alcance ou perca a conexão com o seu
roteador, a ConectCam irá emitir um bip e o led do botão WiFi irá
piscar na cor vermelha. 

     B.2: Ao se aproximar novamente do roteador a conexão se
reestabelecerá automaticamente:

       A  conexão pode ser redefinida para um novo roteador
pressionando-se o botão WiFi e o botão WPS conforme instruções no
inicio deste tópico.

D:    A conexão pode ser reconfigurada para o modo de fábrica
pressionando-se o Botão WiFi até o módulo emitir dois bips e os leds
Vermelho e Branco permanecerem acesos 

2 – Modo Rede: 

Neste modo, a câmera utiliza o seu roteador para ficar disponível
através de sua rede pessoal. A conexão do módulo ConectCam ao seu
roteador será feita utilizando o botão WPS do mesmo.

Inicialmente, pressione o botão WIFI da ConectCam até ouvir um bip e
o Led Branco ficar piscando. Neste instante, o sistema inicia o
processo de localização do seu roteador para se conectar. Ele
permanecerá neste modo por 2 minutos.

Dentro desse tempo, você deverá pressionar o botão WPS no seu
roteador. (Exemplo conforme imagem meramente ilustrativa abaixo em
modelo de roteador aleatório).

Obs.: Checar no seu roteador se ele possui um botão exclusivo para a
função WPS. Caso o botão WPS for o mesmo utilizado para o reset é
preciso tomar cuidado para não resetar o seu roteador. Nesses casos
leia o manual do seu roteador para confirmar o acionamento do WPS.

Quando a conexão for estabelecida, o led branco para de piscar e fica
aceso na cor branca

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ABRINDO A CÂMERA WIFI NO AWBOOK

Certifique-se de que seu AWBOOK está atualizado
com a versão mais recente. Ao abrir o AWBOOK
acionar o botão para conexão com o  WIFI:

botão para conexão
com o  WIFI

Automaticamente o sistema irá procurar a câmera
WIFI em sua rede pessoal ou da sua clínica:



O sistema irá listar uma ou mais
câmeras conectadas ao seu roteador
(modo Rede) ou uma única câmera
para o modo de fábrica. Selecione a
IntraCam e click em ok.

Após isso, a câmera é acionada e
estará pronta para uso.

Obs.: Os botões da ConectCam e os
botões da IntraCam estão
bloqueados e somente serão
liberados quando acionamento na
câmera (passos acima).

UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DA CÂMERA PELO MÓDULO WIFI

Os botões da IntraCam estarão disponíveis para a captura de fotos. As
demais funcionalidades serão disponíveis somente através do painel
da ConectCam, conforme explicação a seguir

Aciona o led de iluminação UV na
IntraCam. 

Aciona o led de iluminação branco
na IntraCam

Altera os modos de captura e
realiza o White balance.

Obs.: para fazer o white balance deverá pressionar o botão MODO/WB até
ouvir 2 bips seguidos.

Botão de bloqueio do Touch – pressionar o
botão ON/OFF rapidamente para bloquear os
botões do painel.

CARREGAMENTO

As baterias da ConectCam podem ser recarregadas através de seu
suporte de mesa. Para isso, ligue o carregador à rede elétrica e este ao
suporte de mesa através do cabo USB tipo A e micro USB  conforme
foto abaixo:

A ConectCam não precisa ser
desligada durante o seu
carregamento, permitindo
uma maior praticidade na
utilização continuada. 

Durante o seu carregamento,
todos os botões do painel da
ConectCam ficam
bloqueados.

Recomendamos não utilizar a
outra porta USB da fonte para
que não diminua sua
capacidade de carregamento.



DESLIGAR

Para desligar a ConectCam basta
pressionar o botão ON/OFF até ouvir um
bip e os leds serem apagados.

Obs.: A ConectCam possui uma memória interna que mantem salvos
os parâmetros de configuração do WiFi.

GUIA RÁPIDO CONECTCAM

Esses dois primeiros botões são iguais e o que diferencia é o texto embaixo deles
LED UV e LED BRANCO
Luz branca acesa significa que o led de iluminação branco para captura de foto
ficará aceso.
Luz branca apagada significa que o led de iluminação branco para captura de foto
ficará apagado.
Luz branca acesa simultânea à luz azul (acima) significa que serão capturadas duas
fotos: uma com led de iluminação branco e uma com o led de iluminação UV.

Botão para acender o led de iluminação tradicional (branco):

Modo azul: Foco e captura automáticos.
Modo magenta: Foco automático e captura manual.
Modo branco: Macro - Zoom óptico de 50x (foco e captura manual.)
WB: Manter pressionado até a realização do white balance.

Botão para troca do modo de captura e white balance:

Quando está carregando, as luzes acendem conforme o carregamento.
Quando está ligada e totalmente carregada, as quatro luzes ficam acesas.
Quando está desligada e totalmente carregada, as luzes são apagadas.

Indicador do nível de bateria:

Luz vermelha acesa significa que os botões estão bloqueados.
Luz apagada significa que os botões estão liberados.

Indicador de bloqueio e desbloqueio do painel:

Branco e vermelho piscando: Em inicialização para uso no modo WiFi Direct* (modo
de fábrica).
Branco e vermelho aceso: Pronto para uso no modo WiFi Direct* (modo de fábrica).
Branco piscando: O dispositivo ConectCam está disponível para conexão com o seu
roteador WiFi através do botão WPS do mesmo (modo host).
Branco aceso: Conexão com o seu roteador WiFi efetuado com sucesso (modo host).
Vermelho piscando: Perda de conexão com o seu roteador WiFi.

Botão/indicador de status do WiFi:

Para ligar ou desligar a ConectCam, manter o botão pressionado até ouvir um bip.
Para bloquear ou desbloquear o painel, pressionar rapidamente até acender ou
apagar o led indicador (mencionado acima

Botão para ligar/desligar a ConectCam e bloquear/desbloquear o painel touch:

Modo WiFi Direct é um sistema de conexão entre dispositivos que dispensa o uso de um roteador.
Isso significa que você pode conectar a sua IntraCam com o seu computador e/ou televisão sem o uso
do roteador.
*Modo Host é um sistema de conexão em que a câmera está conectada à rede através do seu
roteador WiFi.

A ConectCam tem a seguinte classificação IPXO

Este equipamento carrega internamente o produto model AI7688
com código de homologação Anatel 04852-12963.

Outras informações 

O uso deste equipamento em conjunto com a IntraCam possui emissão
de radiação ultravioleta, convém não direcioná-lo aos olhos quando da
utilização com LED Violeta ativado 

Alertamos que não manter a intracam conectada enquanto a conexão
estiver em carregamento na base

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e
não pode causar interferência em sistema devidamente autorizado. 

ATENÇÃO


