
                                    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. Tentativas  
de conserto ou alterações no  circuito interno do aparelho, 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 local 
onde foi adquirido conforme o período determinado  pelo  Estabelecimento.
Juntamente com a Nota Fiscal de compra ( ou cópia ), após  este período e
estando no prazo de 06 meses, o produto deverá  ser encaminhado a nossa
Assistência Técnica (veja endereço em nosso site) 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 incidente no transporte  do produto. • Esta  garantia não cobre  
problemas causados por  falta  de  cuidados  ou  manutenção  do  produto.
• Não estão  cobertos  por esta garantia componentes  que  se  desgastam   
naturalmente  como lâmpadas, fusíveis ou baterias.• Fora  do  período  de 
garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos  dos reparos  fi-
carão por conta do Cliente.

Importado e distribuido por: DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-8888 

Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP - CEP: 02712-140 - Brasil

Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação
www.dni.com.br

Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

Refletor EconômicoRefletor Econômico
com 60 LED’scom 60 LED’s

DNI 6054DNI 6054

BIVOLT(127V/220V)

Potência máx.: 6W

DNI 6054
LEDs ÂMBAR
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Caixa metálica retangular de fino acabamento 
com difusor transparente.
Ideais para: 
-Entrada de Garagem; 
-Portarias / Corredores;
-Escadarias; 
-Bancadas; 
-Iluminação de letreiros; 
-Destaques de Stand em exposições, etc..
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LEDs ÂMBAR

Ao instalar o  produto,  verifique se  o  parafuso  
da  parte  frontal  do  Refletor  está devidamente 

apertado com  a  borracha  de  vedação. Evite  
instalar  o  Refletor  em posições que facilitem 

entrada de água pelo cabo. Se necessário proteja 
esta entrada.

ATENÇÃO:

LEDs ÂMBAR
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