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1 - Câmera  

2 - Fita 3M dupla face 

3 - Botão LIGAR/DESLIGAR 

4 - Botão OK 

5 - LED 

6 - Botão RESET 

7 - Porta do cartão de 
memória 

8 - Cabo de força 

8.1 - Conector USB  

8.2 - Porta USB  

 



 

ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO 

Câmera  
Amplitude de imagem de 140º 

Resolução ideal HD 1280x720p 

Formato de video/foto AVI/JPEG 

Cartão de memória Classe 10, de 8gb a 32gb 

Autonomia máxima  

até iniciar gravação cíclica 

(micro SD 32gb) 

Aprox. 03h30 (câmera em HD) 
Aprox. 04h40 (câmera em VGA) 

Corrente/tensão 
Input (entrada): 12v – 30v 

Output (saída): DC5V – 1000mA 

Bateria Interna de 200mAh 

Temperaturas limite para funcionamento - 30º C a 60º C 

 

 

BOTÕES E FUNÇÕES DO APARELHO 

BOTÃO LIGAR/DESLIGAR 

Toque este botão para ligar/desligar o aparelho. 

A câmera já tem configurada a operação para ligar e desligar sempre junto com o veículo, não sendo 

necessário realizar esses procedimentos manualmente. 

O LED (5) aceso em vermelho, indica que a a câmera está ligada.  

O mesmo LED (5) piscando em vermelho, indica que a câmera está gravando. 

 

Botão OK 

1 - Toque este botão para iniciar/cessar as gravações.  

A câmera já tem configurada a operação para gravar automaticamente ao ligar, não sendo necessário 

realizar esse procedimento manualmente. 

2 - Pressione este botão por cerca de 3 segundos para ligar/desligar a transmissão wireless. 

Para correto funcionamento do wireless, é necessário que, antes de ligar a câmera, o cartão de memória já 

esteja inserido. Após ligar a câmera, o sinal começará a transmitir o sozinho, acedendo uma luz amarela no 

LED (5). Caso isso não ocorra, desligue a câmera, reconecte o cartão de memória e pressione por 3 

segundos o botão OK. Repita o procedimento até que se inicie a transmissão de sinal. 

 

Botão RESET 

Em caso de mal funcionamento, toque o botão RESET para reiniciar o aparelho. 

 

 

 



 

INSTALANDO O APARELHO 

Posicione a câmera dianteira (1) acoplada do espelho retrovisor interno, utilizando a fita 3M dupla face (2). 

Ligue o cabo de força (8) no acendedor de isqueiro do veículo, e o conector USB (8.1) na porta USB (8.2). 

Todos os cabos aqui mencionados podem ser escondidos conforme foto ao lado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMENTO E CONEXÃO WIRELESS 

Baixe pela loja do seu aparelho IOS ou ANDROID, o app gratuito WCVR-PWD  

1. Insira o cartão de memória na porta do cartão de memória (7)  

IMPORTANTE: o cartão de memória deve estar devidamente formatado, ter de 8gb a 32gb, e ser classe 10 

original, para evitar interferência na transmissão do sinal wireless e mal funcionamento do aparelho. 

2. Após inserido o cartão de memória (7), ligue o cabo de força/conector (8) no acendedor de cigarros do 

veículo. A câmera (1) ligará emitindo um som de “boas vindas” e acenderá a luz vermelha (5), que começará 

a piscar (indicando que a gravação foi iniciada).  

3. Verifique também se a luz amarela (5) acendeu: essa luz indica que o wireless está sendo transmitido. 

Caso a luz amarela não tenha acendido, pressione por cerca de 4 segundos o botão OK (4). Caso ainda não 

acenda, repita todos os procedimentos acima. 

4. Com o seu celular, procure a rede WI-FI com o prefixo WCVR PWD (é a rede wireless transmitida pela 

câmera). Solicite conexão na rede, a senha padrão é 99999999 (oito vezes o número 9). A rede wireless 

não possui internet. IMPORTANTE: o celular deve ser conectado na rede wireless ANTES de aberto o 

app. Se não observado este procedimento, o app poderá fechar/cair. 

Em caso de instabilidade no app, atualize-o aqui: https://apkpure.com/wcvr-pwd/com.dxing.wcvrpwd 

Caso a instabilidade persista, limpe o cache do seu celular, utilizando um app gratuito de sua 

preferência. Sugerimos os apps CLEAN MASTER LIGHT ou CACHE CLEANER SUPER. 

5. Após o seu aparelho conectar na rede wireless da câmera, abra o aplicativo WCVR PWD, que identificará 

a conexão e exibirá as seguinte telas, detalhadas abaixo: 

 



 

Obs.: As imagens são gravadas em formato “.AVI”. É possível assisti-las pelo app por meio deste 
ícone. Porém não é possível assisti-las direto na galeria do seu celular, pois os celulares somente 
reproduzem arquivos “.MP4”. É possível enviar a imagem da galeria do seu celular diretamente 
para o Youtube ou nuvem (somente Android). Caso queria reproduzir as imagens na galeria do seu 
celular (somente ANDROID), faça a conversão do arquivo para o formato “.MP4” usando o app 
gratuito MEDIA CONVERTER ou outro conversor de mídia de sua preferência. 

 



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. 

G SENSOR (SENSOR DE GRAVIDADE): 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 poderá ser apagada no cartão de memória. É possível selecionar entre os níveis 2G (maior 

sensibilidade do sensor), ao nível 8G (menor sensibilidade do sensor). IMPORTANTE: recomenda-se não 

selecionar o nível 2G, 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. 

SET TIME: Possibilita programar a hora e data que serão registradas nas imagens. 

FORMAT: Possibilita formatar o cartão de memória, apagando todos os dados. 

WIFI SETTINGS: Possibilita alterar o nome e senha e demais parâmetros da rede wireless da câmera. 

ABOUT: Indica a versão atualizada do software rodando no aparelho. 

 

 



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

ALERTA SONORO EMITIDO PELA CÂMERA 

Indica que o cartão de memória está cheio, e as gravações foram interrompidas. Há algo prejudicando a 

função LOOP RECORDING (gravação cíclica), portanto observe os seguintes procedimentos nas 

configurações do aparelho: 

LOOP RECORDING: deve estar ligada, nas posições 1, 2, 3, 5 ou 10 minutos. 

G SENSOR: selecione os níveis 4G ou 8G. Não selecione o nível 2G, pois uma maior sensibilidade do 

sensor implicará na ativação da função em situações mais corriqueiras (como exemplo lombadas e freadas 

moderadas), ocasionando o bloqueio de muitos arquivos no cartão de memória, o que fará com que a 

gravação cíclica não funcione. 

PARK MODE: deixe esta opção desligada para rodagem normal com o veículo, pois pode fazer a câmera 

ligar e desligar sozinha. Habilite-a somente quando deixar a câmera desligada no veículo estacionado.  

Além disso, formate o cartão de memória utilizando o seu computador ou FORMAT no menu da câmera , e 

certifique-se de usar cartão de memória original, classe 10, de 8gb a 32gb, devidamente formatado. 

 

SINAL WIRELESS 

O sinal wireless está sujeito às naturais oscilações/queda. Caso ocorra perda do sinal, ou interrupção do 

funcionamento do aplicativo WCVR, reconecte a câmera ao celular e abra novamente o aplicativo. 

*Em caso de instabilidade no app, atualize-o aqui: https://m.apkpure.com/br/wcvr-dual/com.dxing.wcvrdual 

*Caso a instabilidade persista, limpe o cache do seu celular, utilizando um app gratuito de sua 

preferência (sugerimos app CLEAN MASTER LIGHT). Além disso, teste a conexão com outro celular) 

Para correto funcionamento do wireless, é necessário que, antes de ligar a câmera, o cartão de memória já 

esteja conectado. Após ligar a câmera, o sinal começará a transmitir o sozinho, acendendo a luz amarela (7) 

Caso a luz amarela não tenha acendido, pressione por cerca de 4 segundos o botão OK (4). Caso ainda não 

acenda, repita todos os procedimentos acima.  

IMPORTANTE: o seu celular deve ser conectado na rede wireless ANTES de aberto o app. Se não 

observado este procedimento, o app poderá fechar/cair.  

 

IMAGENS CORROMPIDAS 

Certifique-se de estar usando cartão de memória original e classe 10, de 8gb a 32gb, devidamente 

formatado. 

 

BATERIA, TENSÃO E CORRENTE 

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. A bateria interna tem 

duração bastante curta, servindo mais como um "no break" emergencial, e para manter salvas as 

configurações do aparelho. Utilizar sempre o cabo de força e o cabo USB compostos no kit das câmeras, 

sob pena de voltagem/amperagem distintas danificarem os aparelhos. Caso a câmera seja instalada 

diretamente na parte elétrica do veículo, deve ser feito por profissional capacitado e observadas voltagem e 

amperagem do aparelho, mantido o cabo de força original. 
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Black Box Câmeras Veiculares 

Black Box Câmeras Veiculares 

www.camerasveiculares.com.br 

048 99128 2270 - celular e whatsapp 
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