Campainha CA Sem Fios
Manual de Funcionamento
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar este produto.

Introdução do Produto

Como uma campainha inteligente diferente, das campainhas wireless
tradicionais, este produto, de operação simples, uso conveniente e
transmissão de sinal estável, pode ser utilizado em apartamentos,
casas, hospitais, estabelecimentos comerciais, entre outros.
A frequência de operação desta série de produtos está em
conformidade com as regulamentações nacionais e por isso não irá
gerar interferências electromagnéticas que comprometam sua saúde.
Para exibir melhor o excelente desempenho do produto, por favor leia
este manual cuidadosamente a fim de compreender os métodos de
instalação e operação.

Funcionalidades Funcionais

(1) Tecnologia de modulação de frequência totalmente digital
(2) Design simples, elegante e único
(3) Consumo energético muito baixo e excelente autonomia
(4) Sinal estável e com controle de grande distância
(5) 28 sons de acordes opcionais
(6) Volume de som interior ajustável
（7）Não precisa de bateria no exterior

Parâmetros Técnicos
Parâmetros Técnicos

Receptor de
Unidade Interior

Tensão

CA: 110V-240V

Temperatura de
Operação
Frequência de
Operação
Volume
Consumo Energético

－10℃－55℃

Transmissor de
Unidade Exterior
Não precisa de
bateria
－20℃－65℃

433.92MHz±200KHz
25－110dB
0.1W
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Estrutura do Produto de Unidade Exterior

Estrutura da Unidade Exterior

Instruções de Instalação. Importante!

O sinal wireless é afetado por metais, paredes, cimento e outros obstáculos
(telemóveis em elevadores ou espaços fechados revestidos de metais não têm
sinal ou o sinal é fraco). Este produto foi testado e o seu sinal pode ser
transmitido à longas distâncias.
1. Abra a embalagem e verifique se está intacta e se contém o produto, assim
como todos os acessórios;
2. Retire o produto, insira o receptor de unidade interior na tomada CA e
repare se a luz de alimentação branca brilha no receptor de unidade interior.
Se estiver a brilhar significa que, o receptor de unidade interior, está
funcionando corretamente;
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3. Pressione o botão de chamada do transmissor de unidade exterior para
testar se o receptor de unidade interior toca a campainha normalmente;
4. Se o receptor de unidade interior tocar a campainha normalmente (no teste)
significa que o produto está operando corretamente. Depois proceda ao teste
de longa distância. Primeiro, encontre o local específico de instalação e depois
teste a situação de trabalho do produto novamente. Caso esteja tudo normal,
fixe o transmissor de unidade exterior com fita dupla-face;
5. Evite instalar o produto em portas ou ombreiras de metal;
6. O receptor de unidade interior deve estar o mais longe possível de fogões,
televisões, routers WIFI e outros objetos com campos magnéticos ou fontes
de interferência de sinal;
7. Quanto mais curta a distância em linha do transmissor de unidade exterior e
do receptor de unidade interior, melhor será o sinal.

Instalação do Transmissor de Unidade Exterior

Método: (instalação com fita dupla-face)
1. Escolha o local de instalação e limpe-o cuidadosamente;
2. Retire a película da fita de dupla-face da parte inferior do transmissor de
unidade exterior e cole-o na posição desejada. Pressione por 30 segundos com
força até ficar bem fixado.
3. Instalação completa.

Instalação de Receptor de Unidade Interior

Insira o receptor de unidade interior com tomada CA normal na divisão ou
posição a ser instalada. Use após a instalação bem-sucedida.

Instruções de Operação do Produto

1. Controle de Volume
Pressione o botão de volume rapidamente para aumentar o volume num nível
desejado, assim terá um total de 3 níveis em circulação.
2. Botão de seleção de som: com modulação de frequência digital e
emparelhamento por código.
2.1 Pressione o botão de seleção de som por 1 segundo para reproduzir o
trecho de música seguinte, tendo um total de 28 trechos em circulação (a luz
branca brilha).
2.2 Pressione longamente o botão de seleção de som por 5 segundos para
entrar no estado de emparelhamento por Código (a luz branca pisca),
pressione o botão do controle remoto da unidade exterior e a luz branca da
unidade interior irá desligar-se.
Após o emparelhamento por código.
Nota: Se a luz branca piscar depois de pressionar longamente por 5 segundos,
sem receber o Código de emparelhamento da unidade exterior, o estado de
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emparelhamento por código irá desligar-se automaticamente após 30
segundos.
2.3 Pressione longamente o botão de seleção de som por 10 segundos para
entrar no estado de “Gerenciamento de código” (a luz branca pisca
lentamente). Esse estado será desligado automaticamente após o código..
Cada unidade interior pode ser emparelhada com 15 unidades exteriores.
Caso emparelhe com mais de 15 unidade exterior, as unidades exteriores
anteriores serão eliminadas e substituídas.

Exclusão e Análise de Problemas

1. A campainha não toca
* Verifique se o receptor de unidade interior já está bem conectado e conecte
novamente;.
* Verifique se o transmissor de unidade exterior está emparelhado – conecteo novamente;
* Verifique se o receptor de unidade interior está demasiadamente longe do
transmissor de unidade exterior ou se há obstáculos, ou ainda, se está fixado
numa porta de metal– ajuste a posição.
2. A luz indicadora do receptor de unidade interior não está ligada
* Verifique se o receptor da unidade interior já está bem conectado – conecteo novamente;
3. Curta distância de recepção
* Objetos de metal, incluindo portas de segurança de metal e ombreiras de
metal enfraquecem o sinal de transmissão efetiva da campainha. Tente
manter o transmissor de unidade exterior e o receptor de unidade interior
longe de objetos de metal.
* Obstáculos, paredes e obstruções, enfraquecem o sinal de transmissão;
verifique se há televisões, ímã, fogões de indução ou outros equipamentos
provenientes a criar interferências.
Consulte os funcionários do serviço do departamento técnico se os
problemas acima não forem resolvidos após as recomendações dadas.

Aviso

1. Pessoal não qualificado não deve abrir o aparelho para reparação caso
certos componentes electrónicos sofram danos.
2. Não abra o aparelho se houver um circuito de alta tensão dentro.
3. Evite imersão na chuva e exposição prolongada ao sol ou instalação em
objectos de metal.
4. Use o produto corretamente para prolongar a sua vida útil.
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Lista de Produtos

Receptor de unidade interior
Transmissor de unidade exterior
Manual de instalação do produto com uso da Fita dupla-face
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