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Introdução

Intalação

Recomendações

CAMPAINHA ELETRÔNICA 
DE TOMADA COM LEDS

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 interferêcia. Possui 
diferentes sons à sua escolha. 
O  acionador não precisa ser fixado e pode ser levado para onde você desejar, como 
se fosse um  controleremoto. Assim que for acionada, além do som os LEDs
ficarão piscando.

1 - Com o auxilio de uma ferramenta chata, abra com cuidado a tampa do acionador 

e retire o plástico que impede que a bateria descarregue ou funcione indevidamente;

 - Leve a campainha a diversos aposentos da sua casa para determinar a recepção em 2

cada local e localizar o melhor ponto para fixá-la na tomada e teste o funcionamento. 

Procure utilizar um local de tomada mais alta que houver para aumentar o alcance;

 - Escolha o som que desejar, apertando o botão existente na lateral do aparelho. 3

O último som emitido será mantido como toque;

 - Caso deseje fixar o acionador, utilize fita dupla-face  sobre uma superfície limpa, seca 4

e distante de objetos metálicos.

•Não instale a campainha ou o acionador sobre ou muito próximos de chapas e grades 

metálicas, pois isto reduz o alcance ou até mesmo inibe seu funcionamento;

•Não instale a campainha ou acionador expostos à chuva;

•Características de materiais e técnicas utilizados na construção civil podem dificultar a 

propagação das ondas de rádio em determinados pontos da habitação. O deslocamento 

da campainha dentro do ambiente desde poucos centímetros até um ou dois metros, é a 

solução  normalmente adotada;

•Não utilize baterias recarregáveis;

•Quando perceber redução do alcance do acionador, troque a bateria (A23).

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
alcalina (inclusa)

CUIDADO! Retire o plástico protetor da bateria antes de usar o acionador.
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Baixe o App do catálogo.

ACESSE O SITE
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