
•
 

Sons agradáveis  (Diversos programáveis )

•Alto volume de som

Não vibra•

 

Dicas de Instalação:

Instalação

Antes de começar a instalação da campainha, •

 desligue a chave geral ou o disjuntor correspondente.

 É aconselhável ter conhecimentos básicos de  

 eletricidade para efetuar a instalação da mesma.

Ligue os fios da campainha conforme esquema ao lado. •

Isole as emendas com fita isolante de boa qualidade.•

Fixe a campainha na parede, encaixando-a na cabeça •

  de um parafuso ou com fita dupla-face (não inclusa).

Pressione o botão de seleção para escolher a música •

  desejada. 

Teste o funcionamento acionando o pulsador, verifi-•

   cando o toque da música escolhida no item anterior 
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Por ser eletrônica esta campainha precisa de 3 fios
para instalação, sendo os 2 Pretos para alimentação
do circuito que podem ser Fase e Neutro (127V) ou
Fase e Fase (220V) e 1 fio Branco que deve ser ligado
entre o pulsador e uma Fase para realizar o toque. 
Deve ser ligado desta forma seja em instalações 
para substituir a campainha anterior de 2 fios ou
uma nova instalação.  Não unir o fio branco com 
os fios pretos. Confira o esquema ao lado.
Não instale a campainha exposta à chuva.

Esquema de Instalação

Voltagem: 127/220V / 50/60Hz

ESPECIFICAÇÕES:

PULSADOR DA 

CAMPAINHA

BOTÃO  DE ESCOLHA 

DOS TOQUES MUSICAIS

(Não Incluso) 

FIO PRETO: FASE

NEUTRO p/ 127V 
ou FASE p/ 220VFIO PRETO:

FIO BRANCO

O fio BRANCO 
deve ser ligado 
entre o pulsador 
e uma Fase para 
realizar o toque. 

Termo de Garantia

A garantia do produto é de 6 meses a partir da data da 

emissão da Nota Fiscal de compra; contra defeitos de 

fabricação. Em caso de mau uso do produto; ou tentativa 

de violação da peça, a garantia será cancelada. Caso o 

produto apresente defeito de fabricação ou funcionamento, 

entre em contato com o Departamento de Assistência 

Técnica, junto da Nota Fiscal (ou cópia), para avaliação. Caso 

a troca se faça necessária, os custos de envio (ida e volta), 

bem como seguro, embalagem ou qualquer outro custo
incidente no transporte, serão de responsabilidade do cliente. 

DNI 6335 CAMPAINHA ELETRÔNICA 
MUSICAL BIVOLT - COM FIO
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Instalação através de fiação

Fabricado na China
Composição: Polímeros, Componentes Eletrônicos, Materiais Ferrosos e não Ferrosos

ACESSE O SITE
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ILUSTRATIVO DNI 6335 / 6336

PULSADOR

NEUTRO
para 127V

ou FASE 
PARA 220V

CAMPAINHA

Quadro de 
Energia

DNI 6335/6336

Por ser eletrônica esta campainha precisa de 3 fios para instalação, sendo os 2 pretos para alimentação 
do circuito que podem ser fase e neutro (127V) ou Fase e Fase (220V) e 1 fio Branco que deve ser ligado 
entre o pulsador e uma Fase para realizar o toque. 

Escolha Um fio Preto para Fase e o outro fio Preto será o Neutro, 
o fio Branco deve ser ligado entre o acionador e a Fase.

Para ligar em  127V:
Escolha um fio Preto para Fase e o outro fio Preto será a outra Fase, 
o fio Branco deve ser ligado entre o acionador e uma das Fases.

Para ligar em  220V:


