M A N UA L D E
I N S T RU ÇÕ E S
SINALIZADOR SAÍDA DE VEICULOS GILTAR
PARABENS!! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO
COM A QUALIDADE GILTAR.
INTRUÇOES PARA INSTALAÇÃO
•

•

Determinar a altura desejada para

Colocar o sinalizador no ponto

que se faz no acionamen-

escolhido e fazer a marcação dos
furos a serem realizados.

to da chave que se en-

Utilizar broca de 8 mm.

•

Após os furos feitos , introduzir as

relho.
-Posição 1: Para evitar ruídos

Fixar o sinalizador com os parafu-

amanhecer, mantendo o sinal

Decapar com uma alicate a ponta
dos cabos para ligação na rede
elétrica.

•

contra em baixo do apa-

buchas que se encontram na embalagem junto com o produto nos
furos.

sos que se encontram junto com o
produto.

•

O aparelho opera com 3
opções de sinal sonoro,

•

•

•

fixação do sinalizador.

Recomenda-se uso de conector ou
que os fios sejam estanhados.

Tensão de Alimentação:

110 ou 220V
Sem necessidade de
Seleção

altos durante a noite, o aparelho identifica o anoitecer e o

sonoro ligado durante o dia com
volume alto, e durante a noite
com volume baixo.

Sinalizador saída de veículos

-Posição 2: O aparelho identifica o anoitecer e o amanhecer,
mantendo o sinal sonoro ligado

•

Isolar as ligações para evitar choques.

•

Necessidade de utilização de um
disjuntor de segurança.

durante o dia com volume alto,
e desligado durante a noite.

Produto com 1 ano de
Garantia.

- Posição 3: Mantem o sinal
sonoro desligado em qualquer
período.

CARACTERISTICAS GERAIS DO PRODUTO

Sistemas de iluminação por leds,
que garantem maior vida útil ao
produto.

Este aparelho funciona em
110 ou 220V sem necessidade de seleção.

Carcaça fabricada em Policarbonato.

Cabos Brancos: Alimentação
da rede Elétrica.

Sistema sonoro (bip) acionado por
chave seletora.
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