
Produto homologado 

pela ANATEL

Identificação no produto

Especificações
Alcance entre o acionador e a campainha: 
até 30m em áreas livres

Alimentação da Campainha:
3 pilhas de 1,5V tipo AA alcalinas (não inclusas)

Alimentação do Acionador:
1 bateria 12V tipo A23 (inclusa)

Cartão Memória:  Micro SD 128Mb (incluso)
Cabo de Dados:  Micro-USB (não incluso)
Arquivo de som suportado:  MP3

Entrada p/Cartão
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Apresentação:
Esta Campainha de alta tecnologia. Para instalar basta inserir três pilhas alcalinas, escolher o local e começar 
a usar. Funciona por ondas de rádio, podendo chegar até 30m em  áreas  livres. Quando existirem obstáculos 
tais como: paredes, lajes, portas, etc, o alcance diminuirá  conforme  a  interferência. Você  poderá  reproduzir 
sons formato MP3 gravados em cartão de memória Micro SD 128Mb (incluso) e usá-la  para:
- Campainha convencional
- Avisar quem está em casa para abrir o portão quando você estiver chegando de carro
- Chamar pessoas em ambientes diferentes
- Pessoas enfermas pedirem ajuda
- Deslocar a Campainha para qualquer local 

Instalação:  
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. Determine em que  locais 
da sua casa você vai instalar a Campainha, fazendo um teste  de  funcionamento  antes  da  fixação. 
Acionador
Com o auxílio  de  uma  chave  de  fenda  abra a tampa  traseira, retire  o  plástico,  que  impede que  a 
bateria se descarregue. Pressionando o botão do Acionador e direcionando para a Campainha, ela tocará uma 
música. Caso não reproduza o som de imediato, pressione o botão de  Ajuste de Volume, pois é possível que 
esteja  muito  baixo. Quando  desejar  trocar  de  música, pressione  o  botão  Troca  de  Música. Pressionado 
seguidamente passará às próximas músicas. Chegando a desejada, pare  que e  estará  definida  automatica-
mente para tocar. Os toques musicais da Campainha poderão ser programados  para  tocar  de  duas  formas 
conforme Chave Seletora
Gravação
Insira o cartão de memória na lateral da mesma e em seguida conecte o cabo de dados ligando esta ao com-
putador, notebook, smatphone através da ‘’porta USB’’ e transfira os arquivos de audio formato MP3 de sua  
preferência. Se você não dispor desses arquivos externos, a DNI 6380 já vem com algumas músicas  armaze-
nadas no cartão para você escolher. A Campainha tocará apenas o que está gravado nesse cartão. É possível 
conectar a Campainha ao computador e realizar a transferência de arquivos sem a necessidade de pilhas. 
A porta USB só faz a comunicação entre o cartão e os arquivos de audio.
Ajuste de Volume
Pressione  o  botão  Ajuste de Volume, a primeira música será tocada, sem a necessidade de testar com o 
Acionador. Este botão possui as seguintes ajustes: Som Muito Baixo / Baixo / Médio / Alto. 
Chave Seletora: 
Lado Esquerdo - a Campainha tocará por 15 seg. mesmo que a música tenha mais tempo de duração.
Lado Direito - a Campainha tocará a música completa.

Recomendações:
- Não instale a Campainha em locais sem proteção contra intempéries - ( sol, chuva ).
- Quando houver redução no alcance do módulo, verifique as pilhas e a bateria do acionador.
- Não utilize pilhas e baterias recarregáveis.
- Evite utilizar músicas que possuem sons baixos no início ou grandes espaçamentos.

DNI 6380
CAMPAINHA MP3

E ACIONADOR SEM FIO

SONS: Reproduz arquivos 
                    de Audio MP3

ACIONADOR

                     não inclusas
CAMPAINHA 3 Pilhas AA

1 bateria 12V 
A23 (inclusa)

Contém Bateria 
   Descartar apenas em local apropriado

ATENÇÃO:

ATENÇÃO
Não instale a campainha

e/ou acionador 
sobre chapas metálicas ou 

grades pois isso reduzirá ou
até mesmo inibirá o 

funcionamento do aparelho. 
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Chave Seletora

Música
Completa

Música
por 15 seg
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Saída de Som

Compartimento 
para 3 pilhas 

Acionador

Tipo AA

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

DNI 6380DNI 6380
CAMPAINHA MP3 - PILHACAMPAINHA MP3 - PILHA

Programe para tocar suas musicas preferidas


