
DNI 6910

Onde usar:
- Em áreas externas, protegidas 
   da chuva;
- Em ambientes internos, com 
   boa iluminação natural.

Como instalar:
1 Rosqueie o soquete DNI 6910
    em um soquete comum com
    rosca E-27
2 Instale a lâmpada no  
    soquete DNI 6910;
3 Posicione a fotocélula 
    voltada  para onde vem 
    a  luz  natural do ambiente.

OBS.: 
- Evite  direcionar  o  visor da 
  fotocélula para luzes refletidas;
- Para lâmpadas com um peso 
   máximo de até 300gr;
- Não  pode  ser  utilizado  em 
  luminárias e lustres com globo.
 Características técnicas:
- Tensão: Bivolt ( 127V / 220V ) 
- Controla o acendimento  de  uma 
   lâmpada  de LED ou fluorescente  
   compacta de até 30 Watts. 

Soquete 
comum

Acende a lâmpada  automaticamente 
ao escurecer e apaga ao amanhecer

Para todos os tipos de lâmpadas:                                                     - LED ou Fluorescentes compactas 
                                                        de até 30W
                                                     

Sensor

Pot. Máx.: 1 lâmpada
de LED ou fluorescente 
compacta de até 30W 

                                    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.
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Validade Indeterminada 

Fabricado na China

Garantia 6 meses

Defeitos de Fabricação

Composição: Polímeros, 

Materiais não Ferrosos, 

Componentes Eletrônicos

www.dni.com.br
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