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CONEXÃO FÍSICA

Neste tutorial vamos buscar e configurar a rede das câmeras IP
conectando-as diretamente no computador ponto-a-ponto.

Ligue a câmera na energia, conecte o cabo de rede nela e na entrada de
rede do computador/notebook (ponto-a-ponto).

Instale o software IP Utility Next para buscar o endereço IP da câmera

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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https://www.intelbras.com/pt-br/software-para-configuracoes-dos-dispositivos-de-seguranca-ip-ip-utility-next#suporte


Pressione as teclas                       (Windows + R) para abrir o executar,
digite ncpa.cpl e clique em OK.
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Se a câmera não for localizada pelo IP Utility Next, verifique os
seguintes pontos:

» Serviço do Windows: Desative o Serviço de Plataforma de
Dispositivos Conectados do Windows, pois esse serviço pode impedir a
busca de dispositivos na rede. 
Para saber como desativar esse serviço clique aqui.

» Alimentação: Tape a lente da câmera e verifique se ocorrerá um leve
estalo indicando o acionamento do infravermelho. Se isso não ocorrer,
troque a fonte pois a câmera não esta recebendo alimentação e
consequentemente esta desligada.

» Cabo de rede: Troque o cabo de rede ou teste o cabo utilizando em
outro dispositivo.

Clique com botão direito na conexão Ethernet e em Propriedades

Se a câmera for localizada, você deve configurar um endereço IP na
placa de rede do computador para poder acessa-la.
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Clique duas vezes em Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)

Marque a opção Usar o seguinte endereço IP, defina um endereço IP
na mesma faixa de rede da câmera, defina a mascara de sub-rede e
clique em OK
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Abra o navegador e digite o endereço ip da câmera mostrado 
no IP Utility Next

Se a câmera for nova, será necessário efetuar a inicialização. 
Defina a senha e os métodos de recuperação (e-mail e/ou sms) e
clique em Salvar
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Leia os termos de uso e aceite para ter acesso ao Intelbras Cloud,
Intelbras DDNS e recuperação de senha por SMS

Digite o usuário e a senha da câmera, clique em Entrar

Se a câmera ja estiver sido inicializada anteriormente, digite o usuário,
senha e faça o login. Caso você não saiba qual a senha da câmera, siga
o tutorial clicando aqui
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Clique em Configurações. Nas opções de Sistema, clique em Rede

Marque o Modo como Estático, defina o endereço IP e clique em Salvar

Pronto, a câmera foi configurada, basta conecta-la na rede.
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Siga nossas redes sociais para

ficar por dentro das novidades e
receber novos tutoriais!
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