DNI 2044

KIT STROBO BRANCO FRIO COM 4 BARRAS
PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MOTOS

O DNI 2044 é ideal para ser utilizado em: veículos de apoio, segurança, ambulâncias, bombeiros e veículos que necessitem de sinalização.
INSTALAÇÃO
Fixe o Módulo no interior do veículo em local protegido de jatos
d'água e intempéries, utilizando parafusos adequados. Em seguida
fixe os Strobos no local escolhido através do Clip (Fig.1) e conecte-os
ao Módulo utilizando-se do
cabo com plugue.

Chave
Liga/Desliga
I/O

Botão de
Seleções

Chave
Liga/Desliga
(Fig.1)

Strobo

Fixação
Fios de Alimentação

Fixação
Módulo

ESQUEMA DE LIGAÇÃO - MÓDULO
- Fio Vermelho....Ligar ao Positivo da Bateria ( + )
- Fio Preto...........Ligar ao Negativo da Bateria ( - )
Após
realizar a alimentação acione a chave Liga/Desliga para
FUNCIONAMENTO
posição ( I ) os Strobos irão realizar a última função de flashes
seqüenciais programáveis que foi acionada. Pressionando e
soltando o Botão de Seleções alterna para outras seqüências.

PRECAUÇÕES
- Nunca desmonte o produto ou faça emendas e extensões dos
chicotes elétricos, pois poderá danificá-los ocasionando perda
da garantia - Proteja o Módulo de intempéries e umidade
Termo de Garantia.
Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de
compra, contra defeitos de fabricação. Tentativa de consertos por pessoas não autorizadas ou
por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito
de fabricação deverá ser trocado no estabelecimento em que foi adquirido, juntamente com
a nota fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta),
bem como os custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo. Esta garantia não cobre
problemas causados por falta de cuidados ou manutenção do produto. Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do cliente.
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Imagens meramente ilustrativas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TENSÃO DE FUNCIONAMENTO:...12/24Vdc (Bivolt)
CONSUMO: ...........................................................< 1A
TEMPERATURA DE COR:....................................6000K
IP (Strobo):................................................................65

