
V380 Pro

Intelligence, technology, security

When you unbox the device, your first step should 
be to use the included AC adapter and Micro-USB 
cable to plug your V380 camera in, and follow 
these steps to complete your setup.

Note: The camera requires a SD card to store video recordings,
 accessories do NOT include any SD cards, please purchase 
one separately.

Scan the below QR code with mobile phone to 
download“V380 Pro”, besides, it's available to install 
"V380 Pro" through Google Play Store or App Store. 

Getting started

Once the camera is power on, follow the 
steps below to complete the setup:

1. Tap”+“ and then tap ”Next“.

2. Wait until you hear “Access-Point established” 
or “Waiting for WiFi smartlink configuration”, 
now you can start connecting the camera to Wi-Fi.

3.  If you hear the camera voice prompt 
"Access-Point established", choose method A or B
 to configure the camera.

A.AP quick configuration

4. If you hear the camera voice prompt“Waiting
 for WiFi smartlink configuration”, choose method
 C to configure the camera.

Android:

Tap “Access-Point established”, MV+ID will be 
shown, tap it to proceed.

Choose your Wi-Fi network, enter the password, 
tap “Confirm”, and the camera will start 
connecting Wi-Fi.

Once you hear the camera voice prompt “WiFi 
connected”, it will be shown on device list.

The last step for setting up your camera is to set 
a password for the camera.

iOS:
Tap “Access-Point established”, go to your 
Phone settings, tap “Wi-Fi” and connect 
“MV+ID”.

Wait for the status bar to display “wifi” icon, 
and then return to the App, tap “Next”.

Choose your Wi-Fi network, enter the password, 
tap “Confirm”, and the camera will start 
connecting Wi-Fi.

Once you hear the camera voice prompt “WiFi 
connected”, it will be shown on device list.

The last step for setting up your camera is to set 
a password for the camera.

B.AP Hot spot configuration

Go to your phone settings, tap “Wi-Fi” and 
connect “MV+ID”.

Wait for the status bar to display “wifi” icon, 
and then return to the App, pull down the device 
list, the device will be shown on the list.

You are now able to view live stream on LAN, but 
in order to achieve remote view, you need to 
proceed the following steps:

Tap“setttings”—“network”—“change to 
wi-fi station mode”, then choose your Wi-Fi 
network, enter the password, tap “confirm”, 
and the camera will start connecting Wi-Fi.

Once you hear the camera voice prompt “WiFi 
connected”, the camera is ready to use.

V380 Pro

intelligenza, tecnologia, sicurezza

Quando si decomprime il dispositivo, il primo passo 
dovrebbe essere quello di utilizzare l'adattatore CA e 
il cavo Micro-USB inclusi per collegare la videocamera 
V380 e seguire questi passaggi per completare la configurazione.

Nota: la fotocamera richiede una scheda SD per memorizzare le 
registrazioni video, gli accessori NON includono schede SD, 
acquistarne una separatamente.

Eseguire la scansione del codice QR di seguito con il telefono 
cellulare per scaricare "V380 Pro", inoltre, è disponibile per 
l'installazione di "V380 Pro" tramite Google Play Store o App Store.

Iniziare

Una volta accesa la fotocamera, seguire i passaggi 
seguenti per completare la configurazione:

1. Toccare "+", quindi toccare "Avanti".

2. Attendi fino a quando senti "Access-Point stabilito
" o "In attesa di configurazione dello smartlink WiFi", 
ora puoi iniziare a connettere la videocamera al Wi-Fi.

3. Se viene emesso il messaggio vocale 
"Punto di accesso stabilito", selezionare il metodo A o B 
per configurare la videocamera.

 

Configurazione rapida A.AP

4. Se viene emesso il messaggio vocale della 
telecamera "In attesa della configurazione dello 
smartlink WiFi", scegliere il metodo C per configurare 
la telecamera.

Android:

Tocca "Access-Point stabilito", verrà 
visualizzato MV + ID, toccalo per procedere.

Scegli la tua rete Wi-Fi, inserisci la password, 
tocca “Conferma” e la videocamera inizierà 
a connettersi Wi-Fi.

Una volta sentito il messaggio vocale della 
telecamera "WiFi connesso", verrà visualizzato 
nell'elenco dei dispositivi.
L'ultimo passaggio per configurare la videocamera 
è impostare una password per la videocamera.

iOS:
Tocca "Access-Point stabilito", vai alle impostazioni 
del tuo telefono, tocca "Wi-Fi" e connetti "MV + ID".

Attendere che la barra di stato visualizzi l'icona "wifi", 
quindi tornare all'app, toccare "Avanti".

Scegli la tua rete Wi-Fi, inserisci la password, tocca 
“Conferma” e la videocamera inizierà a 
connettersi Wi-Fi.

Una volta sentito il messaggio vocale della telecamera 
"WiFi connesso", verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi.

L'ultimo passaggio per configurare la videocamera è 
impostare una password per la videocamera.

B.AP Configurazione hot spot

Vai alle impostazioni del telefono, tocca "Wi-Fi" 
e connetti "MV + ID".

Attendi che la barra di stato visualizzi l'icona "wifi", 
quindi torna all'app, scorri verso il basso l'elenco 
dei dispositivi, il dispositivo verrà visualizzato nell'elenco.

YOra puoi visualizzare lo streaming live su LAN, 
ma per ottenere la visualizzazione remota, 
devi procedere come segue:

Tocca "Impostazioni" - "Rete" - "passa alla 
modalità stazione Wi-Fi", quindi scegli la tua 
rete Wi-Fi, inserisci la password, tocca "Conferma" 
e la videocamera inizierà a connettersi Wi-Fi.

Quando viene emesso il messaggio vocale "WiFi 
connesso", la fotocamera è pronta per l'uso.

MANUALE DEL PRODOTTO

V380 Pro

Inteligência, tecnologia, segurança

Quando você desmarca o dispositivo, o primeiro passo deve 
ser usar o adaptador AC incluído e o cabo Micro-USB para 
conectar sua câmera V380 e seguir estas etapas para concluir 
sua configuração.

Nota: A câmera requer um cartão SD para armazenar gravações de 
vídeo, os acessórios não incluem quaisquer cartões SD, por favor, 
compre um separadamente.

Digitalize o código QR abaixo com o celular para baixar o 
“V380 Pro”, além disso, ele está disponível para instalar o 
“V380 Pro” através da Google Play Store ou App Store.

Começando

Quando a câmera estiver ligada, siga as etapas 
abaixo para concluir a configuração:

1. Toque em ”+“ e depois toque em ”Next“.

2. Aguarde até ouvir “Access-Point established” ou 
“Waiting for WiFi smartlink configuration”, agora você 
pode começar a conectar a câmera ao Wi-Fi.

3. Se você ouvir o prompt de voz da câmera "
Ponto de acesso estabelecido", escolha o método 
A ou B para configurar a câmera.

 

Configuração rápida A.AP

4. Se você ouvir o prompt de voz da câmera 
“Aguardando a configuração do smartlink WiFi”, 
escolha o método C para configurar a câmera.

Android:

Toque em “Access-Point established”, 
o MV + ID será exibido, toque para continuar.

Escolha a sua rede Wi-Fi, insira a senha, toque em 
"Confirmar" e a câmera começará a conectar o Wi-Fi.

Uma vez que você ouvir o prompt de voz da câmera 
“WiFi conectado”, ele será mostrado na lista 
de dispositivos.
O último passo para configurar sua câmera é definir 
uma senha para a câmera.

iOS:
Toque em “Access-Point established”, 
vá para as configurações do seu telefone, toque em 
“Wi-Fi” e conecte “MV + ID”.

Aguarde até que a barra de status exiba o ícone "wifi" e, 
em seguida, retorne ao aplicativo e toque em "Avançar".

Escolha a sua rede Wi-Fi, insira a senha, toque em 
"Confirmar" e a câmera começará a conectar o Wi-Fi.

Uma vez que você ouvir o prompt de voz da câmera 
“WiFi conectado”, ele será mostrado na lista de dispositivos.

O último passo para configurar sua câmera é definir 
uma senha para a câmera.

Configuração de ponto quente de B.AP

Vá para as configurações do seu telefone, toque em 
“Wi-Fi” e conecte “MV + ID”.

Aguarde até que a barra de status para exibir o ícone 
"wifi" e, em seguida, retornar para o aplicativo, puxar 
para baixo a lista de dispositivos, o dispositivo 
será mostrado na lista.
Agora você pode visualizar a transmissão ao 
vivo na LAN, mas para obter uma exibição remota,
 é necessário seguir as seguintes etapas:

Toque em “configurações” - “rede” - “mudar 
para o modo de estação wi-fi”, em seguida, 
escolha a sua rede Wi-Fi, digite a senha, toque em
 “confirmar” e a câmera vai começar a se conectar Wi-Fi. 

Depois de ouvir o aviso de voz da câmera 
“WiFi conectado”, a câmera estará 
pronta para uso.
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C.wi-fi smart link configuration

Tap “Waiting for WiFi smartlink configuration”, 
enter Wi-Fi password, you can also enter camera 
ID, and then tap “Next”.

Once you hear the camera voice prompt “WiFi 
connected”, it will be shown on device list.

The last step for setting up your camera is to set 
a password for the camera.

Image setting

Lamp control 
setting

Replay

Preview mode

Intercom

Preview

Here are feature introductory pictures for the preview, 
tap play button to start previewing.

Buy a package

Cloud storage

When the camera captures moving object, alarm will 
be triggered, alarm video will be uploaded to cloud, 
users are able to access cloud recordings even the 
device or SD card gets stolen.

1. Tap cloud icon       .

2. Tap “Buy a new package”.

3. Tap “Subscribe”, now you have ordered a package.

Activate the package

Tap “Activate” ,now the cloud service comes into 
effect.

Deactivate the package

1. Disable “Cloud Storage Service”.

2. Tap “Verify Code”, the verification code will be
 sent to your phone or e-mail which you use to 
register App account.

Alarm settings

When camera detects moving object, it will send a 
notification to the App.

Tap ”Settings” ,then tap “Alarm” enable it.

Replay

Enter preview interface,tap “Replay”, you can choose
 SD card or cloud recordings, choose a date to find 
recordings in a specific date.

Configurazione smart link C.wi-fi

Tocca "In attesa di configurazione Smartlink 
WiFi", inserisci la password Wi-Fi, puoi anche 
inserire l'ID della telecamera, quindi toccare "Avanti".

Una volta sentito il messaggio vocale della telecamera 
"WiFi connesso", verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi.

L'ultimo passaggio per configurare la videocamera è 
impostare una password per la videocamera.

Impostazione dell'immagine

Impostazione controllo 
lampada

Replay

Modalità anteprima

Citofono

Anteprima

Ecco le immagini introduttive delle funzionalità per 
l'anteprima, tocca il pulsante Riproduci per iniziare l'anteprima.

Compra un pacchetto

Cloud storage

Quando la telecamera acquisisce oggetti in movimento, 
viene attivato l'allarme, i video di allarme vengono 
caricati sul cloud, gli utenti sono in grado di accedere 
alle registrazioni nel cloud anche se il dispositivo o la 
scheda SD vengono rubati.

1. Tocca l'icona nuvola       .

2. Tocca "Acquista un nuovo pacchetto".

3. Tocca "Iscriviti", ora hai ordinato un pacchetto.

Attiva il pacchetto

Tocca "Attiva", ora il servizio cloud diventa attivo.

Disattiva il pacchetto

1. Disabilitare "Cloud Storage Service".

2. Toccare “Verifica codice”, il codice di verifica 
verrà inviato al telefono o all'e-mail che si utilizza per 
registrare l'account dell'app.

Impostazioni allarme

Quando la fotocamera rileva un oggetto in movimento, 
invierà una notifica all'app.

Tocca "Impostazioni", quindi tocca "Allarme" per abilitarlo.

Replay

Accedi all'interfaccia di anteprima, tocca "Riproduci", 
puoi scegliere la scheda SD o le registrazioni cloud, 
scegliere una data per trovare le registrazioni in una 
data specifica.

Configuração de ligação inteligente C.wi-fi

Toque em "Aguardando a configuração do Smartlink 
WiFi", insira a senha do Wi-Fi, você também pode inserir 
o ID da câmera e, em seguida, toque em "Avançar".

Uma vez que você ouvir o prompt de voz da câmera 
“WiFi conectado”, ele será mostrado na lista de dispositivos.

O último passo para configurar sua câmera é definir uma 
senha para a câmera.

Configuração de imagem

Configuração de controle 
da lâmpada

Repetição

Modo de pré-visualização

Interfone

Visualizar

Aqui estão as fotos introdutórias de recursos para o botão 
de reprodução de visualização para iniciar a visualização.

Compre um pacote

Armazenamento na núvem

Quando a câmera captura o objeto em movimento, 
o alarme será acionado, o vídeo do alarme será enviado 
para a nuvem, os usuários poderão acessar as gravações 
na nuvem, mesmo que o dispositivo ou o cartão 
SD seja roubado.

1. Toque no ícone da nuvem 

2. Toque em "Comprar um novo pacote".

3. Toque em "Inscrever-se", agora você encomendou um pacote.

Ativar o pacote

Toque em "Ativar", agora o serviço de nuvem entra em vigor.

Desativar o pacote

1. Desative o "Serviço Cloud Storage".

2. Toque em "Verificar código", o código de verificação 
será enviado para o seu telefone ou e-mail que você usa 
para registrar a conta do aplicativo.

Configurações de alarme

Quando a câmera detecta um objeto em movimento, ele 
envia uma notificação para o aplicativo.

Toque em "Configurações" e, em seguida, toque em 
"Alarme" para ativá-lo.

Repetição

Entre na interface de pré-visualização, toque em 
“Replay”, você pode escolher cartão SD 
ou gravações em nuvem, escolha uma data 
para encontrar gravações em uma data específica.


