DNI 6385
CAMPAINHA SEM FIO COM LUZ
DIGITAL PARA TOMADA - BIVOLT
Acende a luz quando acionada, ideal para locais distantes,
deficientes auditivos e locais com muito barulho
- Vários sons e músicas programáveis a escolher
- Instalação rápida, sem necessidade de fiação

Introdução:
A campainha DNI 6385, de alta tecnologia, funciona por ondas de
rádio. É instalada em alguns segundos, dispensando o uso de fios
e de conduítes nas paredes. Funciona por ondas de rádio, podendo
chegar até 50m em áreas livres. Quando existirem obstáculos tais como:
paredes, lajes, portas, etc, o alcance diminuirá conforme a interferência. Possui diferentes sons à sua escolha. O acionador não precisa
ser fixado e pode ser levado para onde você desejar, como se fosse
um controle remoto. Assim que for acionada, além do som os
LEDs ficarão piscando.
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Especificações
Alcance entre o acionador e a campainha:
até 50m em áreas livres

Alimentação da Campainha:
127/220V - 50/60Hz
Acionador: 1 bateria de 12V tipo A23

DNI 6385

Instalação:
1 Coloque a campainha na tomada em que ela permanecerá instalada.
Procure utilizar a tomada mais alta que houver, para aumentar o
alcance.

CAMPAINHA SEM FIO
-PARA TOMADAACIONADOR

CAMPAINHA

1 bateria 12V
A23 (inclusa)

127V / 220V
50/60Hz

2 Escolha o som que desejar, apertando o botão existente na lateral
do aparelho. O último som emitido será mantido como toque.
3 Com o auxílio de uma ferramenta chata abra o acionador e retire
o plástico que impede que a bateria descarregue ou funcione indevidamente;
4 Caso deseje fixar o acionador, utilize fita dupla-face sobre uma
superfície limpa, seca e distante de objetos metálicos.

Recomendações:
- Não instale a campainha ou acionador próximo a chapas metálicas
e grades, o que reduz seu alcance;
- Evite instalar o acionador em locais sem proteção contra chuva;
- Quando perceber redução do alcance do acionador, troque a
bateria ( A23 );
- Não utilize pilhas recarregáveis .
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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 ficarão por conta do Cliente.
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