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Antes de começar ligue sua camera na luz e coloque um cabo de

internet conectada nela.



• Acesse a PlayStore do seu smartphone e procure o aplicativo chamado 

Yoosse, efetue o download.



Clique em REGISTRO RÁPIDO



Preencha com o número do seu telefone celular, pois você recebera um código de 

confirmação de registro.

Colocado o número do seu celular com o código DDD clique em OBTER CÓDIGO 

DE VERIFICAÇÃO. Aguarde alguns minutos assim que chegar um código via SMS

pegue os números e preencha no campo.



Logo depois de ter preenchido o campo do código que você recebeu por SMS 

informe uma senha para poder estar logando na conta.



Marque a caixinha JÁ LI E CONCORDO ACORDO DO USUÁRIO.

Clique em CONFIRMAR.



No painel de login preencha o campo usuário usando seu número de telefone que 

utilizou para registro e a senha informada no campo de registro, clique em LOG IN.



Assim que você efetuar o login na sua conta do Yoosse clique no botão +



Clique em ADICIONAR DISPOSITIVO NOVO



Selecione a opção CONEXÃO COM FIO



Clique em PRÓXIMO



Selecione o botão + 



Informe a senha da camera (geralmente vem um papel em baixo da camera com a 

senha)



Digite um nome por exemplo: sala

Clique em CONFIRMAR, VER MEU DISPOSITIVO.



Ver meu dispositivo



Clique no X



Configurando a camera para ser usado no modo WI-FI:

Selecione o menu ferramenta (icone engrenagem) no canto superior direito.

Procure pelo nome AJUSTES DE REDE



Em LISTA DE WI-FI selecione o nome da sua rede wi-fi



Clique em SIM



Digite a senha da sua rede Wi-fi

Clique em CONFIRMAR



Se aparecer um sinal de verificado do lado da sua rede wi-fi significa que foi 

configurado corretamente.



Ao final disso você pode remover o cabo da internet da camera que ela ira estar 

funcionando via wi-fi.


