DNI 6395
CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL
COM 2 ACIONADORES
Um SOM DIFERENTE para cada acionador
Use para:
- Diferenciar o toque de portas ou locais diferentes;
- Auxiliar pessoas enfermas, etc.
Apresentação:
Esta campainha de alta tecnologia pode ser instalada facilmente em alguns minutos, sem a necessidade de se passar fios ou quebrar paredes
para passar conduítes. Basta instalar três pilhas alcalinas na campainha e começar a usar. 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.
Além do uso como campainha convencional, você também poderá usá-la para:
- Avisar quem está em casa para abrir o portão
Especificações
quando você estiver chegando de carro.
- Chamar pessoas na cozinha;
Alcance entre o acionador e a campainha:
até 50m em áreas livres
- Pessoas enfermas pedirem ajuda;
- Comunicação chefe-secretária;
Como instalar:
- Campainha
Retire a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do módulo
campainha. Coloque três pilhas alcalinas tipo “AA” (não inclusas) no
compartimento, observando a polaridade.

Alimentação da Campainha:
3 pilhas de 1,5V tipo AA alcalinas ( não inclusas )
Acionador: 1 bateria de 12V tipo A23 (inclusa)
em cada Acionador

- Acionadores
Abra as tampas traseiras dos acionadores (inserindo uma pequena chave),
retire o plástico, de cada acionador. Determine em que locais da sua
casa você vai instalar os acionadores, fazendo um teste de funcionamento
antes da fixação.
OBS.: Cada interruptor faz a campainha tocar produzindo
um som diferente ( Ding-Dong ou Musical ).

Produto homologado
pela ANATEL
Identificação no produto

DNI 6395
CAMPAINHA SEM FIO
COM 2 ACIONADORES
SONS: Ding-Dong e Musical
Cor Branca

Fixando os Acionadores com fita adesiva dupla-face:
Certifique-se que a superfície que receberá a fita adesiva esteja seca,
limpa e desengordurada. Aplique a fita na parte traseira do acionador,
retire o papel protetor e fixe o acionador na posição desejada.
Fixando a campainha com parafuso:
Desparafuse a tampa traseira da campainha e utilize-a como gabarito para
marcar o furo. Em seguida, fure a parede, insira a bucha e o parafuso
( não inclusos ). Parafuse a tampa traseira na campainha e fixe-a na parede

Teste o funcionamento antes da fixação.
Recomendações:
- Não instale a campainha ou os acionadores sobre chapas metálicas ou grades
pois isso reduzirá ou até mesmo inibirá o funcionamento do aparelho.
- Não instale os acionadores em locais sem proteção contra intempéries - ( sol, chuva ).
- Quando houver redução no alcance dos módulos, verifique as pilhas e a bateria
dos dois acionadores
- Não utilize pilhas e baterias recarregáveis
CUIDADO! Retire o plástico protetor da bateria antes de usar o acionador.
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Importado e distribuido por: DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
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Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação
Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

ACIONADORES

ATENÇÃO:

CAMPAINHA

1 bateria 12V
A23 (inclusa)
3 Pilhas AA
não inclusas

Contém Bateria
Descartar apenas
em local apropriado

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.

