
Guia rápido de instalação
Série 600

EHM 606 e EHM 608

Kit de Monitoramento Wireless
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os kits de monitoramento da série 600 são ideais para pequenos ambientes, como escritó-
rios e residências. Através do monitor portátil com display de 7 polegadas é possível visuali-
zar as imagens captadas pelas câmeras, que possuem sensor de movimento e infravermelhos 
para visão noturna; sendo necessário apenas os cabos de alimentação.  A comunicação 
entre o monitor e as câmeras é 2,4 Ghz, sem fio, proporcionando a você maior conforto e 
comodidade no monitoramento das imagens.

1. Instalação
Para evitar que as câmeras e o monitor possam interferir no sinal do roteador wireless, manter 
uma distância de segurança de pelo menos 2 metros entre os dispositivos.

1.1.  Alcance 
Assegure-se de que as câmeras terão a melhor recepção de sinal possível. É aconselhável, 
antes da fixação das câmeras, realizar um teste de alcance nos locais de utilização desejados. 
A câmera tem um alcance máximo de 100 metros em locais abertos e livres de interferência  
em relação ao monitor, podendo variar de acordo com as condições do ambiente, e até 40 
metros em ambiente interno.

1.2.  Fixação da câmera
É aconselhável instalar a câmera, a uma distância máxima de 5 metros de altura em relação 
ao solo e em local abrigado.

1. Fixe o suporte da câmera no local desejado. Certifique-se de que o suporte está fixado 
corretamente (firme);

2. Solte o parafuso de ajuste posicionamento (B);

3. Insira a câmera ao suporte, parafusando-a no sentido horário até que esteja firme. Ajuste a 
câmera para a posição de exibição desejada (C), em seguida, aperte o parafuso de ajuste 
de posicionamento (B);

4. Após finalizada a instalação da câmera, conecte-a à rede elétrica.

Obs.: a fonte de alimentação e o conector não podem ficar expostos ao tempo, sob risco de 
danos ao produto.

1.3.  Monitor
1. Insira o cartão de memória Micro SD (capacidade máxima permitida de 32 GB);

2. Conecte o adaptador de energia ao monitor. Caso a bateria do monitor possua carga sufi-
ciente, este passo não é necessário;

3. Pressione o botão Liga/Desliga e mantenha-o pressionado durante 1 segundo. Para desligar 
o monitor, pressione o mesmo botão e mantenha-o pressionado durante 2 segundos;



Termo de garantia
Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a 
nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                  Nº de série:                       

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação 
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de 
garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto 
ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste 
Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e 
componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso 
não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor 
Consumidor arcará com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado 
mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a exami-
nar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia 
perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Ser-
viço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade 
da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam 
sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não 
for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; 
b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, 
desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações 
excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste 
natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, ele-
tromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado 
ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado. 

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br

4. É aconselhável manter a antena do monitor na posição vertical, para que se tenha uma 
melhor recepção de sinal.

1.4.  Conexões

2. Menu
Pressione Menu para entrar no menu principal. Ao entrar no menu principal, o sistema irá 
destacar a Lista de Eventos. Caso não efetue qualquer outro comando, o sistema sairá do 
menu após 2 minutos inativo.

Use as teclas  para selecionar a opção desejada, e pressione Menu para entrar 
no submenu.

*Para mais detalhes, consulte o manual do usuário.
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