
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelo Vision 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 – Porta do cartão de memória  

2 – Porta micro USB 

3 – Microfone 

4 – Botão RESET 

5 – LED de gravação 

6 – LED do wireless 

7 – Alto falante 

8 – Suporte com fita dupla face 

9 – Controle remoto 

10 – Cabo de força 

11 – Conector micro USB 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALANDO A CÂMERA 

Cole a câmera no para-brisa utilizando a fita dupla face na base do suporte (6), preferencialmente 
em posição centralizada ou escondida atrás do espelho retrovisor interno.  

Ligue o cabo de força (8) no acendedor de isqueiro do veículo, e o conector micro USB (9) na porta 
micro USB (2).  

O cabo de força pode ser escondido pelo contorno da moldura do para-brisa até que alcance o 
acendedor de isqueiro, de modo que nenhum cabo fique à mostra, e a instalação passe aspecto 
bastante discreto e original, conforme foto ao lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO DA CÂMERA 

IMPORTANTE: o cartão de memória deve estar devidamente formatado, ter de 8gb a 128gb, e ser 
classe 10 original, para evitar mal funcionamento do wireless, do aplicativo e do aparelho. 

Inicialmente, insira o cartão de memória na porta do cartão de memória (1) da câmera.  

Ao ligar, a câmera falará HELLO MINI (Olá Mini). Em seguida, indicará o início das gravações 
falando START RECORDING (começar gravação). Além disso, o led de gravação (5) começará a 
piscar na cor vermelha.  

Caso a câmera não fale START RECORDING ou emita um apito indica que não está gravando. 
Nesse caso, certamente há problemas com o cartão de memória, e deverá ser utilizado outro. 

Ao desligar, a câmera falará STOP RECORDING (para gravação). 

 

 



 CONEXÃO WIRELESS 

Baixe pela loja do seu aparelho IOS ou ANDROID, o app gratuito TIMACAM 

1. Ao ligar a câmera com o cartão de memória inserido, será dado início à transmissão wireless, 
indicada pelo led do wireless (6) piscando na cor azul, em conjunto com o led de gravação (5), 
piscando na cor vermelha.  

2. Com o seu celular, procure a rede WI-FI com o prefixo MINI (é a rede wireless transmitida pela 
câmera). Solicite conexão na rede, a senha padrão é 12345678. IMPORTANTE: o celular deve 
ser conectado na rede wireless antes de aberto o app 

3. Após o seu aparelho conectar na rede wireless da câmera, abra o aplicativo TIMACAM, que 
identificará a conexão e exibirá as seguinte telas. Para baixar imagens, siga o passo a passo: 

 

 

 

CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA E FUNÇÕES DO APARELHO 

RESOLUTION: permite escolher a resolução de filmagem do aparelho, entre VGA, 720P HD a 
30fps ou 1080p HD a 25fp. Recomenda-se a utilização da resolução ideal de 720p a 30fps.   

TIME DISPLAY: possibilita habilitar ou desabilitar as informações de data e hora nas imagens 
gravadas.  

MOTION DETECTION: possibilita que a câmera grave apenas quando identifica movimentação de 
grandes objetos (como outros veículos) na tela. Para detectar pessoas, é preciso que estejam 
bastante próximas da câmera. Necessário usar carregador portátil para utilizar a função com o 
veículo desligado.  

LOOP RECORDING: Controle as gravações em arquivos de 1, 2, 3, 5 ou 10 minutos. Assim que as 
gravações atingirem o limite de armazenamento, novos arquivos de imagem irão sobrepor os mais 
antigos e a câmera não deixará de gravar.  

RECORD AUDIO: possibilita habilitar ou desabilitar a gravação de áudio. 

AUTO POWER OFF: permite selecionar o desligamento automático depois de 1, 3 ou 5 minutos 
quando a câmera estiver ligada mas não gravando (standby). 

FREQUENCY: possibilita alternar a gravação em frequência de 50hz ou 60hz. Recomenda-se a 
manutenção dos parâmetros originais de fábrica em 50hz. 

EXPOSURE: permite controlar o grau de exposição da lente à luz da gravação, com índices 
negativos (menor clareza das imagens) ou índices positivos (maior clareza das imagens).  

PARK MODE: permite que a câmera, quando desligada, ligue automaticamente e grave um trecho 
de imagens ao detectar contato no veículo, geralmente quando atingido por outro veículo em 
manobra de estacionamento. IMPORTANTE: mantenha essa função desligada quando o veículo 
estiver em movimento, evitando que a câmera ligue/desligue sozinha. 



CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA E FUNÇÕES DO APARELHO 
(clique primeiro no botão “STOP”, indicado pelo nº2 no quadro da página anterior) 

SWITCH DEVICE: desconecta a câmera, caso queira conectar outra câmera igual. 

CALIBRATE CAR CAM TIME: clique para sincronizar data/hora do seu celular para a câmera. 

CAMERA NAME: altere o nome da rede wireless da câmera. 

CAMERA PASSWORD: altere a senha da rede wireless da câmera. 

VIDEO RESOLUTION: permite escolher a resolução de filmagem do aparelho, entre VGA, 720P 
(HD) ou 1080p (FULL HD – FHD).  

PICTURE RESOLUTION: permite escolher a resolução de foto do aparelho, de VGA a 16M. 

COLLISION SENSOR: quando filmando, se a câmera detectar uma alteração significativa na força 
G (que pode decorrer de algum acidente ou freada brusca), a imagem será bloqueada e não será 
apagada no cartão de memória. É possível selecionar entre os níveis HIGH (maior sensibilidade do 
sensor), MED (sensibilidade média do sensor) e LOW (menor sensibilidade do sensor). 
IMPORTANTE: recomenda-se não selecionar o nível HIGH, pois uma maior sensibilidade do 
sensor implicará no bloqueio de muitos arquivos no cartão de memória, impossibilitando a 
gravação de novas imagens. Caso isso ocorra, a câmera emitirá um AVISO SONORO (APITO), e 
o cartão de memória deverá ser FORMATADO para possibilitar novas gravações. 

RECORD TIME: permite que a câmera nunca deixe de gravar imagens, ainda que atingido o limite 
de armazenamento do cartão de memória. É possibilitado selecionar a gravação de imagens em 
arquivos de 30seg, 1min, 2min, 3min, 5min ou 10min. Assim que as gravações atingirem o limite de 
armazenamento, novas gravações irão sobrepor as gravações mais antigas. 

RECORD: permite habilitar ou desabilitar a gravação do aparelho 

WDR: melhora automática da exposição durante a captação em cenários com altos contrastes 

AUTO RECORD: mantenha sempre na posição ALWAYS, de modo que a câmera comece a 
gravar sempre que for ligada. Posição OFF, a câmera não gravará ao ser ligada, posição ACC Plug 
gravará somente se ligada ao cabo de força, e posição ALWAYS gravará sempre que ligada. 

MOTION DETECTION: possibilita que a câmera grave apenas quando identifica movimentação de 
grandes objetos (como outros veículos) na tela. Para detectar pessoas, é preciso que estejam 
bastante próximas da câmera. Necessário usar carregador portátil para utilizar a função com o 
veículo desligado. 

TIME WATERMARK: exiba ou não as informações de data e hora nas imagens gravadas. 

FORMAT CAR CAM SD CARD: formatar o cartão de memória, apagando todos os dados. 

RESTORE FACTORY SETTINGS: resetar o aparelho às configurações originais de fábrica, 
corrigindo, também, falhas que porventura ocorram durante a utilização da câmera. 

CAR CAM VERSION: Indica a versão atualizada do software rodando no aparelho. 

 



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ALERTA SONORO (APITO) ou inicialização sem a câmera falar START RECORDING 
Indica que a câmera não está gravando, ou porque há problema no cartão de memória, ou porque 
o cartão de memória está cheio, e as gravações foram interrompidas impossibilitando a gravação 
cíclica. 

RECORD TIME: deve estar ligada, nas posições 30seg, 1min, 2min, 3min, 5min ou 10min 

COLLISION SENSOR: selecione os níveis médium ou low, mas não o nível high, pois uma maior 
sensibilidade do sensor ativará a função em situações corriqueiras (ex.: lombadas e freadas leves), 
bloqueando muitos arquivos no cartão de memória, e interrompendo a gravação cíclica  

Além disso, formate o cartão de memória utilizando o seu computador ou FORMAT no MENU da 
câmera, e use cartão de memória original, classe 10, de 8gb a 128gb, devidamente formatado. 

 

IMAGENS CORROMPIDAS / ALERTA FILE ERROR 
Certifique-se de estar usando cartão de memória original e classe 10, de 8gb a 128gb, 
devidamente formatado. Caso o cartão de memória não seja de qualidade, poderá surgir um alerta 
na tela informando que o cartão de memória é lento. 

 

CAPACITOR, CORRENTE E TENSÃO  
As câmeras veiculares são projetadas para funcionarem ligadas diretamente na energia do veículo, 
por meio do cabo de força que acompanha cada kit, conectada ao acendedor de isqueiro. O 
capacitor interno tem duração bastante curta, servindo mais como um "no break" emergencial, e 
para manter salvas as configurações do aparelho. Utilize sempre o cabo de força composto no kit 
da câmera, sob pena de corrente/tensão distintas danificarem o aparelhos.  

 

Em caso de qualquer outro mal funcionamento do aparelho, com câmera ligada, pressione o botão 
RESET inserindo um aparato fino no espaço indicado com o nº 4 na ilustração da segunda página. 
Além disso, formate o cartão de memória utilizando o seu computador ou FORMAT no MENU da 
câmera, e use cartão de memória original, classe 10, de 8gb a128gb, devidamente formatado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO 

Câmera  Amplitude de imagem de 160º  

Formato de video MP4/JPEG 

Cartão de memória Classe 10, de 8gb a 128gb 

Autonomia máxima  

até iniciar gravação cíclica 

(micro SD 128gb classe 10) 

 

Câmera na resolução FULL HD: aprox. 20h 

Câmera na resolução HD: aprox. 26h  

Câmera na resolução VGA: aprox. 38h  

 

Corrente/tensão Input-entrada: 12v – 5v / Output-saída: DC5V – 1000mA 

Modo de carga Capacitor 

Temperaturas limite  - 30º C a 60º C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Black Box Câmeras Veiculares 

www.camerasveiculares.com.br 

048 99128 2270 - celular e whatsapp 

contato@camerasveiculares.com.br 


