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Visão traseira 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor FTP 

DCS-932L 

 

 

 

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per D-Link DCS-932L o

cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Videosorveglianza

https://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_videosorveglianza_d_link_dcs_932l.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_20091
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_videosorveglianza.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_20091
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DCS-932L  
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Procedimentos para configuração de conexão FTP 

1- Para realizar o procedimento de conexão com o servidor FTP o computador e a câmera IP devem estar conectados 
via cabo Ethernet nas portas LAN do seu Roteador ou até mesmo via 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. 

http://www.dlink.com.br/
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3- Na tela de configuração realize os procedimentos abaixo indicados. 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 FTP. 4- Clique na opção Setup depois em FTP no lado esquerdo da página. 

http://www.dlink.com.br/
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Dados para Conexão com o Servidor FTP: 
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Host name: (Digite o IP do Servidor FTP) 
Port: (21) 
User Name: (Digite usuário do Servidor FTP) 
Password: (Digite a senha do Servidor FTP) 
Path: (Especifica a pasta de destino no servidor de FTP externo.) 
Enable Uploading Images to the FTP Server: (Deixa marcado) 
Motion Detection: (Deixe marcado) 
Data/Time Suffix e Create Subfolder by: (Deixe marcado) Passive Mode: (yes). 
Clique em Save Settings para salvar as configurações 

 

Para visualizar os dados enviados basta acessar o servidor FTP. 

Após autenticar com o servidor irá apresentar os arquivos no mesmo. 
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Suporte Técnico 

www.dlink.com.br/suporte 

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

