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Abra a tampa com objeto de ponta  (chave de fenda, tesoura, 
faca, etc.) conf. fig. 1 e retire o cunjunto bateria+placa+tampa
(fig. 3). Faça então os furos (5 mm) no muro ou parede (fig. 2),
os  inferiores  inclinados  para  cima,   para  permitir  o uso da 
chave de fenda e fixe a caixa do transmissor.
Ao  instalar  o  transmissor em  partes  metálicas   (grade,
portão  de aço,  etc)  afaste-o no  mínimo  2 cm  do  metal, 
utilizando  plástico, madeira  ou  outro  material   isolante.    A 
presença   no  entanto  de  muito  metal,  atrapalhará   o  bom 
funcionamento, sendo o ideal evitá-lo.
É indispensável que a bateria seja fixada com os elásticos 
ao  grampo  “U”   (fig. 3),   e  nunca  diretamente  à  placa,
pois anulará  o  funcionamento  do  transmissor.  O conjunto 
bateria + placa + tampa    também   deve  ser   mantido na 
posição original (fig. 3), ou seja, a placa voltada para  frente
da caixa  e  nunca  junto ao fundo,  encostando  nas  cabeças 
dos parafusos inferiores, ocasionando mau funcionamento.
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INSTALAÇÃO

1.Transmissor (figs. 1, 2 e 3)

2. Receptor (fig. 4)

A antena deve ser reta; para tal,  segure-a
entre   as   pontas  dos   dedos   polegar   e
indicador  e  deslize-os da base  da  antena 
até a ponta, forçando-a à endireitar. Antena 
curva diminui o rendimento.
O receptor deve ser instalado em tomada
alta do chão, acima de 1 metro; próximo ao
chão,  tem rendimento  (alcance)   reduzido, 
fato normal  em  qualquer  equipamento  de 
ondas de rádio.
Atenção:  não instale  o  receptor  próximo  de  equipamentos
que  emitam muitos   ruídos  eletromagnéticos,  como motores 
elétricos, computadores,  aparelhos de transmissão de rádio e
outros, pois reduzirá o alcance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Transmissor - bateria de 9V (duração média de 2 anos)
Receptor       - bivolt (90 à 240 VCA)
                      - baixíssimo consumo de energia (0,4W)
Alcance         - em média 40 metros
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Produto:

Manual técnico

  Instalação     - totalmente sem fios.
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