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Lista de verificação pré-instalação

• Câmera ADC-V522IR (incluída)

• Adaptador de alimentação CA (incluído)

• Conexão Ethernet ou sem fio (2,4 ou 5 GHz) à 
internet banda larga (cabo, DSL ou fibra óptica)

• É necessário ter um computador, tablet ou 
smartphone com conexão Wi-Fi se o roteador 
não usar o padrão de segurança Wi-Fi Protected        
Setup (WPS)

• Login e senha da conta Alarm.com à qual a câmera 
será adicionada

Observação: é possível conectar a câmera  
ADC-V522IR à rede pelos modos Ethernet,  
Wi-Fi Protected Setup (WPS) e Access  
Point (AP).
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Modo Ethernet
Adição da câmera a uma conta Alarm.com

1  Use um cabo Ethernet para conectar a câmera à rede.

2  Conecte o adaptador de alimentação CA à câmera e 
a uma tomada exclusiva.

3  Selecione a conta no MobileTech OU acesse a URL 
a seguir por um navegador da web para adicionar o 
dispositivo à conta: www.alarm.com/addcamera

4  Selecione a câmera na lista de dispositivos de vídeo 
ou digite o endereço MAC da câmera para começar o 
processo de adição. O endereço MAC encontra-se na 
parte posterior da câmera.

5  Siga as instruções que aparecem na tela para finalizar 
o processo de adição da câmera. É possível definir as 
configurações da câmera pelo site do cliente.
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Modo AP
Adição da câmera a uma conta Alarm.com

Para garantir a força do sinal Wi-Fi, coloque a câmera 
próxima ao local de instalação, sem fixá-la, e siga       
estas etapas:

1 Conecte o adaptador de alimentação CA à câmera e 
a uma tomada exclusiva.

2 Pressione o botão WPS e solte-o quando o LED 
começar a piscar na cor branco, o que leva cerca de    
6 segundos.

3 Usando um dispositivo com conexão à Internet, 
conecte-se à rede sem fio "ALARM (XX:XX:XX)", 
onde XX:XX:XX representa os últimos seis dígitos 
do endereço MAC da câmera ADC-V522IR. Essa 
informação encontra-se na parte posterior da câmera 
ADC-V522IR.

4 No mesmo dispositivo, abra um navegador da web 
e digite http://522irinstall no campo de URL. Siga 
as instruções que aparecem na tela para adicionar 
a câmera ADC-V522IR à rede sem fio. O LED 
permanecerá aceso na cor verde quando a conexão 
for estabelecida.
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5 Selecione a conta no MobileTech OU acesse a URL 
a seguir por um navegador da web para adicionar o 
dispositivo à conta: www.alarm.com/addcamera

6 Selecione a câmera na lista de dispositivos de vídeo 
ou digite o endereço MAC da câmera para começar o 
processo de adição. O endereço MAC encontra-se na 
parte posterior da câmera.

7 Siga as instruções que aparecem na tela para finalizar 
o processo de adição da câmera. É possível definir as 
configurações da câmera pelo site do cliente.

Na sequência, você poderá desligar a câmera e instalá-
la usando as ferramentas fornecidas.
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Modo WPS
Adição da câmera a uma conta Alarm.com

Para garantir a força do sinal Wi-Fi, coloque a câmera 
próxima ao local de instalação, sem fixá-la, e siga      
estas etapas:

1 Conecte o adaptador de alimentação CA à câmera e 
a uma tomada exclusiva.

2 Pressione o botão WPS e solte-o quando o LED 
começar a piscar na cor azul, o que leva cerca de         
3 segundos.

3 Ative o modo WPS no roteador. A câmera ADC-
V522IR dará início à conexão com a rede sem fio. 
O LED permanecerá aceso na cor verde quando a 
conexão for estabelecida.

4 Selecione a conta no MobileTech OU acesse a URL 
a seguir por um navegador da web para adicionar o 
dispositivo à conta: www.alarm.com/addcamera
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5 Selecione a câmera na lista de dispositivos de vídeo 
ou digite o endereço MAC da câmera para começar o 
processo de adição. O endereço MAC encontra-se na 
parte posterior da câmera.

6 Siga as instruções que aparecem na tela para finalizar 
o processo de adição da câmera. É possível definir as 
configurações da câmera pelo site do cliente.

Na sequência, você poderá desligar a câmera e instalá-
la usando as ferramentas fornecidas.
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Legenda do LED
Status

Verde contínuo  |  Conexão à Internet 

Conexão à rede local e à Internet

Pisca em verde  |  Conexão à rede local

Conexão à rede local, sem acesso à Internet

Vermelho contínuo  |  Sem conexão à rede

Sem conexão à rede local nem à Internet

Pisca em vermelho  |  Inicialização do sistema

A câmera está inicializando
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Inclusão na rede sem fio

Pisca em azul  |  Modo WPS

Para entrar no modo WPS, pressione o botão WPS e solte-o 
quando o LED começar a piscar na cor azul, o que leva cerca 
de 3 segundos. Confira acima as instruções para adicionar a 
câmera ao roteador e à conta usando o modo WPS.

Pisca em branco  |  Modo AP

Para entrar no modo AP, pressione o botão WPS e solte-o 
quando o LED começar a piscar na cor branco, o que leva 
cerca de 6 segundos. Confira acima as instruções para 
adicionar a câmera ao roteador e à conta usando o modo AP.  

Restaurar configurações de fábrica

Pisca alternando verde e vermelho  |  
Restauração das configurações de fábrica

AVISO: Essa ação restaura as configurações de fábrica 
da câmera.  Se a câmera já estiver instalada, talvez seja 
necessário removê-la da conta da Alarm.com e voltar a 
adicioná-la após a restauração das configurações de fábrica. 
Para restaurar as configurações de fábrica, pressioneo  
botão WPS e solte-o quando o LED começar a piscar 
alternando as cores verde e vermelho, o que leva cerca  
de 15 segundos.
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Solução de problemas

•   Caso tenha dificuldades para conectar a câmera 
à conta, desligue e ligue a energia da câmera 
(desconecte a fonte de alimentação da câmera e 
conecte-o novamente para restaurar a alimentação).

•   Se os problemas persistirem, use o botão WPS 
localizado na parte posterior da câmera para 
restaurar as configurações de fábrica. Mantenha 
o botão WPS pressionado até que o LED comece 
a piscar alternando as cores verde e vermelho, o 
que leva cerca de 15 segundos. Em seguida, solte o 
botão. A câmera será reinicializada para restaurar as 
configurações de fábrica.  Caso a câmera tenha sido 
instalada em uma conta Alarm.com, será necessário 
excluí-la para que seja possível instalá-la novamente. 

PERGUNTAS?
Accesse: www.alarm.com/supportcenter

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a 
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo 
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter 
primário.

ANATEL: 04956-17-08511
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