
  Toca  um som agradável. Deve  ser instalada  dentro da caixa 

  padrão 4x2”, evitando assim que se acumule sujeira e gordura

  nas laterais, como acontece nas campainhas de sobrepor.

ATENÇÃO! 

INSTALAÇÃO 

  Antes de começar a instalação da campainha, desligue 

  a chave geral ou o disjuntor correspondente.

1 - Remova os parafusos do painel que fecha a caixa 4x2” 

( ou a campainha antiga, no caso de substituição ).

2 - Ligue os fios da Rede Elétrica aos fios da campainha 

    ( conforme esquema abaixo ).Isole as emendas com fita 

    isolante de boa qualidade. Teste o funcionamento.

3 - Usando dois parafusos, fixe a campainha aos suportes da caixa 4x2”

127/220V (BIVOLT)

DNI 6330

“MUSICAL”
COR BRANCA

CAMPAINHA 
DE EMBUTIR

p/caixa padrão 4x2”

Para 127V 
ou 220V ( Bivolt )
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Campainha Eletrônica Bivolt - 127/220VCampainha Eletrônica Bivolt - 127/220V
DNI 6330

Para Embutir em Caixa 4x2"

DNI 6330

Para Embutir em Caixa 4x2"

- Som agradável 

- Fácil de instalar

- Campainha de embutir em caixa 4x2"

                                    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  fi-
carão por conta do Cliente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ESQUEMA ELÉTRICO DE LIGAÇÃO

INTRODUÇÃO

Acionador

( não incluso ) 

- Tensão de Traballho: Bivolt 127/220V - 50/60Hz
- Para instalações em caixas 4x2" 

Importado e distribuido por: DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-8888 

Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP

CEP: 02712-140 - Brasil  - Validade Indeterminada - 

Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação

www.dni.com.br

Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos
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