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Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

Na tela de dispositivo, clique na ⚙ 

(configurações) ao lado da nuvem.

01 Tela Dispositivo

Neste tutorial vamos mostrar como adicionar câmeras Mibo Cam ao
DVR. Esse procedimento tem o objetivo de fornecer uma alternativa
de backup das imagens das câmeras Mibo Cam além do Mibo Cloud e
dos cartões micro-SD (forma de gravação principal recomendada). 
Lembrando que a Câmera e o DVR devem estar conectados ao mesmo
roteador.

Este tutorial esta disponível em vídeo, para assisti-lo clique aqui.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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https://youtu.be/_b59Z02Bu0o
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No menu de configurações, clique na
opção Avançado.

02 Menu de Configurações

Clique em Redes.

03 Menu Avançado
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Desabilite a opção IP Dinâmico para que
a câmera permaneça com o mesmo
endereço de IP e clique em Informações
de rede para verificar o endereço de IP.

04 Redes

Anote o IP da câmera pois vamos utiliza-lo
a seguir.

05 Informações de rede
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Volte ao menu de Configurações e clique
sobre o nome da câmera.

06 Menu de Configurações

Clique na opção Etiqueta do Dispositivo
para verificar a chave de acesso.

07 Dispositivo
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Anote a Chave de acesso da câmera.

08 Etiqueta do dispositivo

ACESSO AO MENU PRINCIPAL

Conecte um monitor e um mouse em seu DVR,
clique com botão direito e vá na opção Menu
Principal. 
Faça o login com desenho ou com a senha de
acesso.
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Com o Menu principal aberto, vá na opção Câmera.

Clique em Modo de Operação e verifique se há canais IP ativados,
caso não, ative o(s) canal(is) IP desejados e clique em Aplicar.

Importante: Os canais IP devem ser ativados do maior para o menor.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR


Cadastro de Mibo Cam no DVR
TUTORIAL TÉCNICO

Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

Clique em Disp. Remoto e em Buscar.
Lembrando que o DVR e a Câmera devem estar conectados ao mesmo
roteador.

Marque o checkbox a câmera que deseja adicionar e clique em
Adicionar manualmente para digitar a Chave de acesso da câmera.
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No campo Senha digite a Chave de acesso da câmera que se
encontra na etiqueta ou no aplicativo conforme mostramos
anteriormente. Clique em OK.

Verifique o Status após a adição, se os dados estiverem corretos, será
apresentado um circulo verde      indicando que a câmera está Online.

Caso seja apresentado um circulo vermelho     , verifique a chave de
acesso digitada e o endereço de IP da câmera.
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Ao fechar o menu, note que no canal que a câmera foi adicionada, a
imagem será mostrada normalmente.

Pronto, sua Mibo Cam foi adicionada ao DVR.
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Agora você já sabe como
cadastrar sua Mibo Cam no DVR.

Siga nossas redes sociais para
ficar por dentro das novidades e

receber novos tutoriais!
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