
Após concluído ítem 3 da instalação, com a porta (ou janela) 
fechada deslize a chave seletora para para a posição "ON" Fig.1. 
Quando a porta (ou janela) for aberta, havendo um deslocamento, 
entre sensor e alarme Fig.2 ocará com som estridente, silenciando
logo que esta voltar a ser fechada.
Teste o funcionamento, abrindo a porta ou janela.

 

1) Certifique-se de que a porta ou janela (e seu batente corres-
   pondente) estejam secos e livres de sujeira ou gordura;
2) Retire o papel protetor da fita adesiva dupla-face do alarme 
   e do sensor magnético;  Fig.1
3) Fixe o alarme no batente e o sensor na porta ou janela, 
   deixando a seta do sensor magnético apontada para o 
   alarme, e as duas peças alinhadas por baixo, com uma 
   distância máxima de 3mm uma da outra;

 

O DNI-6003 é um alarme “Vigia Criança” magnético, 
utilizado como aviso de perigo devido a abertura de 
janelas, varandas, portas, etc, por parte de crianças.
Dispara uma sirene de 90 dB, caso seja aberta a porta 
ou janela onde o produto estiver instalado, silenciando 
logo que esta voltar a ser fechada.
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Instalação

 

Funcionamento

Baterias

Introdução

 

Retire o plástico que vem de fábrica 
nas baterias para usar este produto. 

Este produto vem equipado com 3 baterias de 1,5V 

tipo "LR-44".Quando o som da sirene tornar-se fraco, 

substitua- as,  observando a polaridade no desenho 

gravado dentro do compartimento destinado a elas.
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