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Manual de Instalação

TERMO DE GARANTIA
Este produto possui 3 anos de garantia (a partir da data de compra) contra defeitos de
fabricação e componentes utilizados em sua confecção. A garantia não cobre: danos
causados por erros de instalação, queima por sobretensão causada por variações
na rede ou descargas atmosféricas (raios), infiltração de água, desgaste natural de
baterias, queima de fusível, violação do circuito eletrônico, vandalismo e outras
causas que gerem alteração da tensão.

A garantia limita-se ao conserto ou substituição do produto (conforme avaliação exclusiva
do departamento técnico) e não inclui custos de envio (ida e volta) e de instalação.
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Campainha

1. Abrir a campainha com cuidado;
2. Colocar a campainha em uma tomada (de acordo com a tensão da campainha);
3. Colocar o jumper JV na posição (+) para volume alto e na posição (-) para volume baixo;
4. Fechar a campainha;
5. Instalar o botão (controle remoto):
      a) Instalação juntamente com o pulsador:
           a1) Desligar a rede elétrica;
           a2) Retirar o espelho e o pulsador da caixa embutida;
           a3) Retirar os dois fios conectados ao pulsador e isolá-los;
           a4) Decapar as pontas dos fios do botão (controle remoto);
           a5) Ligar os dois fios do botão diretamente no pulsador;
           a6) Colocar a antena do botão para dentro do eletroduto (não metálico);
           a7) Colocar o botão dentro da caixa embutida (não metálica);
           a8) Recolocar o espelho.
        b) Instalação fixa na parede:
           b1) Cortar os dois fios do botão (controle remoto);
           b2) Fixar o botão no local desejado (não metálico).
6. Realizar testes de funcionamento com o botão e a campainha nas posições desejadas.

Atenção: O alcance é reduzido em locais onde existem barreiras (tais como paredes, portas, etc). Caso a campainha não funcione, transferir a
campainha para uma tomada mais próxima ao pulsador ou ao botão.

Para programar um novo botão (até 10 unidades*):
a) Abrir a campainha com cuidado (ela deve estar na tomada);  
b) Colocar o jumper na posição da melodia desejada: S1, S2, S3 ou S4;
 c) Apertar o botão LEARN e soltá-lo em seguida (a campainha emitirá um som);
 d) Apertar o botão do controle remoto: a campainha emitirá um som de confirmação de programação.  

Para alterar a melodia de um botão já cadastrado:
a) Abrir a campainha com cuidado (ela deve estar na tomada);
b) Colocar o jumper na posição da melodia desejada: S1, S2, S3 ou S4;
 c) Apertar o botão LEARN e soltá-lo em seguida (a campainha emitirá um som);
 d) Apertar o botão do controle remoto: a campainha emitirá um som de confirmação de programação.  

Para desprogramar TODOS os botões:
a) Abrir a campainha com cuidado (ela deve estar na tomada);
b) Apertar o botão LEARN e mantê-lo acionado até que a campainha emita um som.  

* Vendidos separadamente. Mod. TXF-A


