DNI 6060
ALARME SEM FIO COM SENSOR
DE PRESENÇA e 2 CONTROLES POR
INFRAVERMELHO - PARA PAREDE
FUNCIONAMENTO
• Após ligar o alarme com o controle remoto, tem-se 20 seg. para sair do local;
• Ao entrar no local, tem-se 10 seg. para desligar o alarme, antes que ele dispare;
• Ao disparar, ele toca por 50 seg. e depois retorna ao modo “ Alerta”;
• Quando o alcance do controle remoto ou do sensor de presença estiverem reduzidos,
favor verificar a carga das pilhas e baterias.

• Fixe o alarme na parede interna (altura sugerida: até 2,5m ) com o suporte
incluso na embalagem
• Coloque 4 pilhas alcalinas AA - 1,5V no alarme. Se o LED do controle não
acender ao se apertar o botão, verifique se existe um plástico que impede
o contato das baterias;

•NOTA: Evite instalar o alarme próximo de equipamentos que emitem Ondas
Eletromagnéticas e Infravermelho, tais como: televisores, lâmpadas fluorescentes,
etc. Pois podem causar interferência no funcionamento do sistema.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
•Alarme: 4 pilhas AA - 1,5V (não inclusas)
Volume do alarme aprox.: 105 dB
•Controle Remoto: 3 baterias AG13 - 1,5V (inclusas)
com função Liga / Desliga
•Uso: ambiente interno de residências, escritórios, etc
•Sistema de Acionamento: através de
infravermelho não codificado
•Alcance do sensor de presença: até 6 metros
com ângulo de detecção de 110° ( a 25°C )
•Altura sugerida: até 2,5m
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