
Câmera Wi-Fi 
1080p
para ambientes 
ao ar livre
Guia de Instalação
ADC-V723



• Câmera ADC-VC723 (incluída).

• Adaptador de alimentação CA (incluído).

•	 Conexão	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).

Lista de verificação pré-insta-
lação

Há	duas	opções	de	modo	para	conectar	a	V723	à	rede	Wi-Fi:	ponto	
de acesso (AP) e Wi-Fi Protected Setup (WPS). Use o modo WPS 
se tiver acesso fácil ao roteador do cliente e se o recurso WPS 
estiver	habilitado	no	roteador.	Alguns	provedores	de	serviços	de	
internet	desabilitam	o	recurso	WPS	nos	roteadores	dos	clientes.	
O	modo	AP	é	o	método	mais	confiável	para	a	instalação	desse	
dispositivo.



Na Caixa

• Câmera ADC-VC723

•	 Suporte	de	montagem

• Fonte de alimentação

•	 Guia	do	usuário

•	 Buchas	e	parafusos	(2x)

Visão Geral
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❷ Parafuso de ajuste ❻ porta do cartão SD

❸ Parafuso	de	fixação	à	base ❼ Endereço	MAC	+	código	QR



Instalação
Conectar a câmera à rede Wi-Fi

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

2.	 O	LED	da	câmera	começará	a	piscar	na	cor	branco.	Se	o	LED	
não	ficar	branco	após	dois	minutos,	pressione	o	botão	Reset	por	
alguns	instantes	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	“ADC-V723	(XX:XX:XX)”,	onde	XX:XX:XX	representa	
os	últimos	seis	dígitos	do	endereço	MAC	da	câmera	ADC-V723.	
Essa informação encontra-se na parte inferior da câmera ou na 
embalagem.

4.	 No	mesmo	dispositivo,	use	o	navegador	para	acessar	
“http://v723install”.	Sigas	as	instruções	que	aparecem	na	
tela	para	adicionar	a	câmera	ADC-V723	à	rede	Wi-Fi.	O	
LED	permanecerá	aceso	na	cor	verde	quando	a	conexão	for	
estabelecida.

5.	 Selecione	a	conta	no	MobileTech	ou	acesse	a	URL	www.alarm.
com/addcamera	por	um	navegador	da	web	para	adicionar	o	
dispositivo	à	conta.	Você	precisará	informar	o	nome	de	usuário	
e	a	senha	se	realizar	o	procedimento	pelo	site	do	cliente.

6.	 Selecione	a	câmera	na	lista	de	dispositivos	de	vídeo	ou	informe	
o	endereço	MAC	para	dar	início	à	adição	da	câmera.	O	endereço	
MAC da câmera encontra-se na parte inferior da câmera ou na 
embalagem.

7.	 Siga	as	instruções	que	aparecem	na	tela	para	concluir	o	
processo	de	adição	da	câmera.	Você	poderá	configurar	a	
câmera pelo site do cliente.

Modo AP

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

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

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

2.	 Pressione	o	botão	Reset	na	parte	inferior	da	câmera	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.	O	roteador	dará	início	à	
conexão	à	rede	sem	fio.	O	LED	permanecerá	aceso	na	cor	verde	
quando	a	conexão	for	estabelecida.

Conectar a câmera à rede Wi-Fi

Modo WPS

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

continuação



4.	 Selecione	a	conta	no	MobileTech	ou	acesse	a	URL	www.alarm.
com/addcamera	por	um	navegador	da	web	para	adicionar	o	
dispositivo	à	conta.	Você	precisará	informar	o	nome	de	usuário	
e	a	senha	se	realizar	o	procedimento	pelo	site	do	cliente.

5.	 Selecione	a	câmera	na	lista	de	dispositivos	de	vídeo	ou	informe	
o	endereço	MAC	para	dar	início	à	adição	da	câmera.	O	endereço	
MAC da câmera encontra-se na parte inferior da câmera ou na 
embalagem.

6.	 Siga	as	instruções	que	aparecem	na	tela	para	finalizar	o	
processo de adição da câmera.

Legenda do LED

Desativado Desligar

Verde contínuo Conectado	à	Alarm.com

Pisca em verde Conexão de rede local

Pisca alternando as cores 
verde e vermelho

Redefinição	dos	padrões	de	fábrica	
da câmera

Vermelho contínuo Sem	conexão	à	rede	local	nem	à	
internet

Pisca em vermelho Ligado,	inicialização	da	câmera

Pisca em azul Modo WPS

Pisca em branco Modo de ponto de acesso Wi-Fi

Solução de Problemas
•	 Caso	tenha	dificuldades	para	conectar	a	câmera	à	conta,	

desligue	e	ligue	a	energia	da	câmera	e	tente	novamente.

•	 Se	os	problemas	persistirem,	mantenha	o	botão	Reset	
localizado	na	parte	inferior	da	câmera	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.

A exposição prolongada à luz do sol pode interferir no desempenho 
da câmera. O ideal é instalar a câmera em um local protegido do 
sol, como debaixo de um beiral.
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É possível definir as configurações da câmera pelo site do cliente. 
Você pode desligar a câmera nesse momento.



Avisos
Observação:	Os	testes	determinam	que	esse	equipamento	está	
em	conformidade	com	os	limites	de	dispositivo	digital	de	Classe	
B,	conforme	a	Parte	15	das	regras	da	FCC.	Esses	limites	têm	a	
finalidade	de	proporcionar	proteção	razoável	contra	interferência	
nociva	em	instalações	residenciais.	Esse	equipamento	gera,	usa	
e	pode	emitir	radiofrequência.	Por	isso,	caso	não	seja	instalado	
conforme	as	instruções,	pode	causar	interferência	nociva	às	
comunicações	por	rádio.

No	entanto,	não	há	garantia	de	que	a	instalação	não	causará	
interferências.	Se	o	equipamento	estiver	causando	interferência	
nociva	à	recepção	de	rádio	ou	televisão,	o	que	é	possível	verificar	
com	o	desligamento	do	equipamento,	recomendamos	que	o	usuário	
adote	uma	ou	mais	das	seguintes	medidas	para	tentar	solucionar	o	
problema:

Acesse:	www.alarm.com/supportcenter ou entre em contato com o 
seu provedor de serviços

• Redirecionar ou reposicionar a antena receptora.

•	 Aumentar	a	distância	entre	o	equipamento	e	o	receptor.

•	 Conectar	o	equipamento	e	o	receptor	a	tomadas	de	circuitos	
diferentes.

•	 Consultar	o	dealer	ou	um	técnico	de	rádio/TV	para	obter	ajudar.	
Alterações	ou	modificações	sem	aprovação	expressa	da	parte	
responsável	pela	conformidade	pode	resultar	na	proibição	de	
operação	desse	equipamento	por	parte	do	usuário

Perguntas?

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.



Notas
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