
Quando usar a função [Live Cast] ou [Monit. Dom.], precisa de uma ligação à Internet. 
Além disso, uma imagem ou som podem ser interrompidos ou uma ligação pode ser 
desligada, dependendo do estado da linha.
Escolha [Qualidade da linha] com esta unidade ou com a aplicação para Smartphone 
“Image App” usando os seguintes valores das velocidades ideais recomendadas 
(upstream) como guia.

¡
móvel (dispositivo móvel), etc. ligado a esta unidade
� Para informações acerca da velocidade ideal, contate o seu fornecedor de serviços, etc.

� Quando usar o [Live Cast]

� Quando usar o [Monit. Dom.]

� Mesmo com banda larga, a velocidade ideal recomendada pode não ser atingida, dependendo do seu ambiente.
� Não pode usar linhas de banda curta, como modems analógicos.
� Se no momento da conexão houver uma ligação para o Smartphone, a comunicação pode ser interrompida.

Nesse caso, volte a efetuar a ligação.
� No caso de monitor doméstico ou envio de e-mail, se a definição de entrega do e-mail estiver desativada ou a 

função de firewall estiver ativada, a função Wi-Fi pode não funcionar. Por favor, volte a verificar as definições de 
rede quando o Wi-Fi não funcionar.

� Se [AJUSTE DO RELÓGIO] desta unidade não for efetuado corretamente, as funções [Live Cast] e  
[Monit. Dom.] não podem ser usadas. Por favor, efetue o acerto do relógio.

� Se não conseguir ver uma transmissão ao vivo com a aplicação USTREAM numa TV ou Smartphone, 
a senha de um programa de distribuição será cancelada, e deverá ser retransmitida.

Acerca do uso de [Live Cast] e [Monit. Dom.]

[Qualidade da linha] Velocidade ideal recomendada (upstream)
roirepus uo spbM 3[Alto]
roirepus uo spbM 1[Médio]
roirepus uo spbk 005[Baixo]

[AUTO] Isto efetua uma verificação em [Qualidade da linha] e define 
automaticamente uma das opções de [Qualidade da linha] acima.

Se uma imagem transmitida ao vivo parar ou aparecer como se os fotogramas fossem descontínuos  
quando [Qualidade da linha] em [Live Cast] estiver definido para [AUTO], mude [Qualidade da linha] 
de acordo com o seu ambiente.

Velocidade ideal recomendada (upstream) 500 kbps ou superior

Se tiver dificuldades em estabelecer uma ligação com [Monit. Dom.] ou a ligação for desligada, 
espere um pouco e conecte novamente. Se o problema persistir, verifique as definições do 
menu do aplicativo para Smartphone “Image App” em baixo.
[  (MENU)] � [Função do aplicativo] � � [Configurações avançadas]
Para mais detalhes acerca das definições, consulte a ajuda da aplicação para Smartphone “Image App”.

O funcionamento não é garantido em todos os dispositivos. Para se informar quanto aos aparelhos 
compatíveis, consulte o seguinte website de apoio.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html (Este site encontra-se apenas em inglês.)

[Monitor doméstico]  

Velocidade ideal recomendada (upstream) para a linha de banda larga, roteador 

BQX0571


