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Visão traseira 

Passo 1 Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-868L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuração Snapshot via E-mail 

DCS-932L 
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Procedimentos para configuração Snapshot via E-mail 
 

1- Para realizar o procedimento envio de Snapshot o computador e a câmera IP deve estar conectada via cabo 
Ethernet nas portas LAN do seu roteador ou através da rede Wireless. 
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2- Acesse a página de configuração com o IP que foi anotado durante a instalação junto ao Mydlink, abra o Internet 
Explorer e digite na barra de endereços o IP da câmera e tecle Enter. Veja o exemplo abaixo, neste exemplo usamos o 
IP Padrão da Câmera.  
 

 
 

No centro da tela abrirá os campos para autenticação. 
 

 
 
 

O usuário e senha padrão do equipamento é: 

User Name: admin 
Password: (digite a senha cadastrada junto ao Mydlink) 
Clique em Ok. 
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3- Na tela de configuração realize os procedimentos abaixo indicado, clique em Setup, depois em Motion Detection. 

 

 
Motion Detection: (Enable) 
Sensitivity: (essa opção define a sensibilidade da câmera em detectar algum movimento na área selecionada no caso em vermelho). 
Arraste o mouse sobre a área que deseja monitorar. 
 
Obs.: Acabamos de configurar a detecção de movimentos da câmera, nos próximos passos realizaremos as configurações de conexão 
com o Servidor SMTP. 

http://www.dlink.com.br/


 
 

          

6 

Acesse      www.dlink.com.br 

4- Após acessar as configurações da câmera clique na guia Setup em seguida em Mail. 

 

 

Nota: se você quiser usar o Gmail por SSL-TLS para a notificação de e-mail, você pode seguir o procedimento de 

configuração como exemplo acima. 

As configurações devem ser alteradas de acordo com cada Servidor SMTP, Para esta câmera é recomendado uso 

do Gmail ou Yahoo. 

http://www.dlink.com.br/
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Dados para conexão com servidor SMTP 

 
SMTP Server Address: (Digite os dados do servido SMTP) 

SMTP Server Port: (Digite a do servido SMTP) 

Sender e-mail Address: (Digite o e-mail que irá enviar as notificações) 

Receiver e-mail Address: (Digite o e-mail que irá receber as notificações) 

User Name: (Digite o nome de usuário do e-mail) 

Password: (Digite a senha do e-mail) 

Enable emailing images to email account: (Deixe marcado) 

Motion Detection: (Deixe marcado) 

E-mail motion frame immediately: (Deixe marcado) 

 

Clique em Save Settings para salvar as configurações. 

Nota: Se você quiser usar o Yahoo servidor SMTP, o endereço do servidor SMTP será diferente entre cada região 
registrada. E ele só suporta o servidor SMTP número de porta 465 para os TLS SSL. 

Nota: Você também pode usar STARTTLS que vai usar servidor SMTP porta número 587. 

Nota: A Porta padrão para uso do protocolo SMTP é 25, caso tenha a necessidade de alterar esta porta de acordo com 
servidor SMTP a mesma deve estar aberta no roteador ou modem Roteado. 
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Suporte Técnico 

www.dlink.com.br/suporte 

http://www.dlink.com.br/
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