
Guia do usuário
VBOX 1100 e VBOX 1100 E

1. Instalação

 » Abra a tampa do produto e fixe-o no local da instalação. Para o mo-
delo VBOX 1100, utilize uma chave de fenda para fazer a abertura 
conforme a Figura 1.

Figura 1

 » Caso necessário e com o auxílio de uma furadeira ou parafusadeira, 
utilize o guia (Figura 2 – 1) para realizar o furo para o eletroduto 
de ½” ou ¾”.

 » Caso necessário e com o auxílio de um alicate de corte ou de bico, 
seccione o material (Figura 2 – 2) para a passagem do cabo da 
câmera ou os cabos da Instalação.
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Figura 2
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 » O produto conta com um gancho na sua base que serve para apoiar 
a tampa para uma maior comodidade durante a instalação.

Figura 3

 » Após o término da instalação, feche novamente a tampa do produto. 
O modelo VBOX 1100 conta com o sistema de fechamento por click, 
contudo, também é possível prender a tampa com os dois parafusos 
que acompanham o produto. Para o modelo VBOX 1100 E é necessá-
rio a correta colocação da borracha de vedação para evitar problemas.

2. Cuidados e segurança

 » Leia e siga todas as instruções contidas no manual completo aces-
sando o site www.intelbras.com.br. 

 » Caso seja colocado uma câmera na tampa do produto, não exceda 
o peso de 0,3 Kg.

 » Grandes pressões ou vibrações violentas não são permitidas duran-
te o transporte, armazenagem ou utilização.


