
DNI 6396

+55 (11) 3933-2120  l  .com.br
Dani Condutores Elétricos Ltda - Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - CEP: 02712-140

dni

Acionador homologado
com Identificação 

no produto

CUIDADO!  Retire o plástico protetor da bateria antes de usar o acionador.

Contém Bateria
Descartar apenas 

em local apropriado

ATENÇÃO:

Importado e distribuido por DANI Condutores Elétricos Ltda - 
Rua Maestro Gabriel Migliori,166 - São Paulo - SP - Brasil
CEP.: 02712-140 - SAC.: (11) 3933-2120  -  CNPJ: 63.023.006/0001-02 -
 Validade indeterminada - Fabricada na China

@grupodNI
DNI.com.br

Baixe o App do catálogo.

 Instalando a Campainha
1. Após a instalação do acionador, ligue a chave geral 

    ou o disjuntor, leve a campainha a  diversos  apo-

    sentos da sua casa  para  determinar  a  recepção 

    em cada local e localizar o melhor ponto para fixá-

    la na  parede,  caso  não  deseje  usá-la  no  modo 

    portátil. Escolha o som que desejar,  alternando a 

    posição ( 1 ou 2 )  da  chave  na  parte  de  trás  da 

    campainha;

2. Depois de escolhido o melhor  lugar, fixe  a  cam-

    painha  na parede,  utilizando  parafuso  e  bucha 

    (não inclusos).

Recomendações:

•Não instale a campainha ou o acionador sobre ou

muito próximos de chapas e  grades metálicas, pois  

isto reduz o alcance do aparelho.

•Não instale o acionador em caixas 4 x 2” feitas de  

ferro, o que impede a propagação das ondas de 

rádio, prejudicando drasticamente – ou mesmo 

impedindo – o  funcionamento.

Caso ocorra este problema, haverá necessidade de 

se substituir a caixa de ferro por uma de plástico.

•Não instale a campainha ou o acionador expostos 

 à chuva.

•Características de materiais e técnicas utilizados 

 na construção civil podem dificultar a propagação 

 das ondas de rádio em  determinados  pontos  da  

 habitação. O  deslocamento da campainha dentro 

 do ambiente – desde  poucos centímetros  até  1 

 ou 2 metros –, é a solução normalmente  adotada.

•Quando   percebeR redução do  alcance do acionador,

troque a bateria (A23)

•Não  utilize  pilhas  e baterias recarregáveis

A campainha  DNI 6396 de  alta  tecnologia  pode 

ser instalada facilmente em alguns minutos, sem 

a necessidade de se passar fios ou quebrar pare-

des para instalação  de  conduítes. Funciona  por 

ondas  de  rádio,  podendo  chegar  até  50m  em 

áreas  livres. Quando  existirem  obstáculos  tais 

como: paredes, lajes, portas, etc, o alcance dimi-

nuirá conforme  a  interferência. A  maior  vanta-

gem  desta   campainha   é   que   seu   acionador 

(  transmissor  )   deve   ficar   dentro    de     uma 

caixa 4 x 2”(*),  ligado  a  um  acionador  de  cam-

painha  convencional,  ( não inclusa ) o  que  difi-

culta que seja furtado ou danificado.

(*) Antes  de  instalar,  certifique-se  de  que  a 

caixa 4 x 2”seja de plástico. Não instale o  acio-

nador em caixas metálicas.

1. Abra o compartimento na parte traseira da cam-

    painha e instale 3 pilhas  alcalinas  tamanho  AA 

    (não inclusas)  na  posição  correta,  observando 

    o desenho no fundo do compartimento.

2. Retire a tampa traseira do  acionador  com  uma  

    pequena  chave de fenda e coloque a bateria  de 

    12V (inclusa) no compartimento, na posição cor-

    reta ( o  terminal  com  uma   mola  corresponde  

    ao polo negativo da bateria). Recoloque a tampa, 

    pressionando-a  para fechar.

Instalando as pilhas / baterias

Instalando o acionador
1.  Desligue a chave geral ou o disjuntor corres-

     pondente à campainha, remova o espelho da 

     caixa 4 x 2”. 

Especificações

Alimentação: 3 pilhas de 1,5V tipo AA alcalinas 
                              (não inclusas).

                              (inclusa)Acionador - 1 bateria de 12V tipo A23 alcalina 

     É  aconselhável  ter  conhecimentos  básicos  de 
     eletricidade para efetuar a instalação desse produto.

     Desligue os dois fios do botão da campainha con-

     vencional e isole-os com fita, deixando-os  dobra-

     dos dentro da caixa, desativados;

2. Ligue os fios do acionador aos dois pólos do acio-

    nador de uma campainha convencional, coloque  

   o conjunto dentro da caixa e recoloque o espelho.

3. Ligue a chave geral ou o disjuntor e teste  o  fun-

    cionamento
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