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ES: Para consultar el manual completo y resolver cualquier 

duda, visita: support.spc.es 

Teléfono: +34 944 58 01 78

EN: To read the full manual and resolve any queries, visit: 

support.spc.es

PT: Para consultar o manual completo e resolver qualquer 

dúvida, visite: support.spc.es 

Telefone: +351 308 805 245

FR: Pour consulter le manuel complet et résoudre tout doute, 

visitez: support.spc.es

DE: Um das vollständige Handbuch einzusehen und alle Fragen 

zu beantworten, besuchen Sie: support.spc.es

IT: Per consultare il manuale completo e risolvere qualsiasi 

dubbio, visita: support.spc.es

cada vez. Configure o ‘Modo de áudio’ na opção ‘Configuração das 

funções básicas’ do ‘Menu das Definições’.

Modo noturno

SPC Lares 360 vigia de dia, mas também de noite, oferecendo-lhe 

uma imagem de grande qualidade, também no modo noturno. 

Pode ativar esta opção no separador ‘Características’ do ‘Menu de 

funções’.

Modo privado

A sua privacidade é muito importante, e existem momentos do dia 

em que está em casa e não quer que a sua SPC Lares 360 grave o 

que acontece no interior. Nesse caso, pode mudar a câmara para o 

‘Modo privado’ no separador ‘Características’ do ‘Menu de funções’. 

Depois de ativar o ‘Modo privado’, verá que a lente da câmara cai 

lentamente para baixo, como se tivesse adormecido.

Multiecrãs

SPC Lares 360 é compatível com o modo Multiecrãs da app SPC IoT. 

No caso de que tenha mais de uma câmara, poderá visualizar todas de 

forma simultânea num mesmo ecrã.

Integração na Alexa

Se é utilizador da Alexa, pode controlar a sua câmara SPC Lares 360 

a partir de uma coluna compatível através de comandos de voz. Para 

isso, aceda ao Menu das Definições da sua câmara e ative a skill  

SPC IoT na sua conta da Alexa.

Integração com Google Home e Google 
Assistant

Se é utilizador do Google Home e Google Assistant, ative a ação do 

Google Assistant Google Assistant SPC IoT no menu das Definições 

da sua câmara, e poderá interagir com ela através da sua conta 

Google.

Opções para ambientes PRO

Esta câmara SPC Lares 360 está concebida tanto para ambientes 

domésticos, como para ambientes profissionais, podendo ser 

instalada em qualquer ambiente de segurança. É compatível com 

Onvif e Web RTC, entre outros padrões. Para mais informações 

sobre instalação em âmbitos profissionais, consulte o nosso site de 

suporte support.spc.es



Utilização da sua SPC Lares 360

Seja bem-vindo/a. Assim que tiver finalizado a instalação da sua SPC 

Lares 360, tem a sua casa ou escritório sob controlo, mesmo estando 

a quilómetros de distância. 

Cuide da sua casa, do seu escritório, do seu animal de estimação, ou 

comprove que está tudo bem na casa dos seus idosos e tudo isso através 

de alguns cliques no seu smartphone ou alguns comandos de voz. 

Para isso, pode utilizar a app SPC IoT ou pode integrá-la na sua 

conta da Alexa utilizando a skill da Alexa ou na sua conta do Google 

Assistant, através da ação do Google Home Google Assistant SPC IoT.

O painel da sua SPC Lares 360

No caso de que deseje aceder a todas as funções da sua câmara 

SPC Lares 360, recomendamos que abra a app SPC IoT, e na lista de 

dispositivos conectados à sua conta de utilizador prima sobre a SPC 

Lares 360 à qual deseja aceder. 

Ao premir sobre a SPC Lares 360, o painel da mesma abre-se, o que dá 

acesso a todas as funções. Este painel mostra:

  A captura de vídeo em tempo-real.

  A barra de acessos diretos.

  O menu de funções.

  O acesso ao menu das Definições (para mais informações 

visite support.spc.es).

       

Barra de acessos diretos

Permite aceder às funções mais comuns do dispositivo:

  Tirar uma instantânea.

  Gravar um vídeo.

  Comunicação de voz.

  Vídeo em ecrã completo.

Menu de funções 

O menu é composto por 4 ecrãs: 

  Notificações: recolhe todas as notificações por registos de 

atividade da câmara.

  Direção: permite controlar manualmente a direção de gravação.

  Armazenamento na Cloud: permite contratar armazenamento 

na Cloud.

  Características: contém os comandos das funções avançadas 

da sua SPC Lares 360.

Deteção de movimento, som e 
seguimento

A sua SPC Lares 360 inclui algoritmos inteligentes para detetar o 

movimento e o som, bem como enviar-lhe uma notificação caso o 

deseje. Pode controlar esta opção no separador ‘Características’ do 

‘Menu de funções’.

Verifique todas as notificações no centro de notificações do seu 

smartphone ou no separador ‘Notificações’ do ‘Menu de funções’ 

dentro da aplicação SPC IoT.

Restrinja a área de deteção de movimento dentro do enquadramento 

da câmara, ativando a ‘Deteção por área’ na opção ‘Definições de 

deteção’ do ‘Menu das definições’.

Seguimento de pessoas, animais e objetos

SPC Lares 360 é muito autónoma. Gira 360º sobre si mesma e ajusta 

a inclinação da lente numa faixa de 85º. Se detetar algo que se mova, 

segue-o sem que você faça nada. Esta função é ótima, já que, diante 

de alguma situação inesperada, a câmara seguirá a ação dentro da 

sua faixa de gravação de forma automática. 

Pode controlar esta opção no separador ‘Características’ do ‘Menu 

de funções’.

Comunicação bidirecional

A sua SPC Lares 360 conta com um microfone de grande 

sensibilidade, o que lhe permite gravar vídeos com som, mas 

também incorpora uma pequena coluna para enviar uma mensagem 

dissuasiva diante de uma intrusão ou permite-lhe usar a câmara 

como intercomunicador.

Pode aceder a esta função desde a ‘Barra de acessos diretos’ na sua 

app SPC IoT. 

Também pode escolher entre uma comunicação tipo ‘Telefone’, onde 

ambas as pessoas podem falar de forma simultânea (Full duplex) ou 

tipo ‘Walkie Talkie’ (Half duplex) onde só pode falar uma pessoa de 


