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Através do controle remoto
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equipamento elétrico.
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ATENÇÃO
Este produto deverá ser instalado por um eletricista
ou técnico especializado.

APRESENTAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIAMÁXIMA 127V 220V

FUNÇÕES PARAO VENTILADOR

FUNÇÕES PARAALÂMPADA

Este produto permitirá a você, o controle total de seu ventilador de teto. Diferente dos

outros o seu transmissor não é infravermelho e sim funciona por “Rádio Freqüência”,

garantindo maior alcance, conforto e acabamento.

Lâmpada* 200W 400W

Ventilador* 200W 400W

BIVOLTAUTOMATICO (127 v / 220 v).

Freqüência de operação: 315Mhz CI Holtek HT12E

• Liga e desliga o ventilador

• Reversão de rotação (somente para motores 3 fios)

• 4 níveis de velocidade para a hélice

• Liga e desliga a lâmpada ( 200 W / 127V – 400W / 220V)

• Dimmer – controla 4 níveis de intensidade da luz

OBS:- A função dimmer poderá ser utilizada somente em lâmpadas incandescentes

comum.

INSTALAÇÃO

1º PASSO:

O módulo receptor deverá ser instalado ao lado do ventilador (externo ou embutido).

Desligue a chave geral ou o disjuntor da energia do local e identifique se o motor do seu

ventilador possui 2 ou 3 fios.
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2º PASSO:

127/220V

127/220V.
LAMP.

3º PASSO
Para motor com 2 fios

HOR COM
ANT COM

Obs:

Para motor com 3 fios:
COM

HOR ANT
Obs 1

- Após a instalação do ventilador conforme o manual do fabricante, identifique e selecione

quais são os fios da lâmpada, do motor e da energia elétrica.

- Conecte um dos fios da rede elétrica em um dos conectores do módulo re-

ceptor e o outro fio leve até o interruptor do ventilador.

- Conecte o fio que sai do interruptor até o outro pino do conector

- Conecte os fios da lâmpada nos conectores

:

:

Conecte os fios do motor no conector VENTILADOR: (sentido horário) e

(comum) ou (sentido anti-horário) e (comum)

neste tipo de motor a função “reverso” do ventilador não irá funcionar

Conecte o fio comum do motor no conector VENTILADOR:

Conecte os fios do motor e do capacitor nos conectores VENTILADOR: e

: o capacitor que acompanha o ventilador deverá ser ligado junto com os fios do

motor do ventilador

Obs 2: caso não possua o capacitor verifique com o fabricante do ventilador a sua aquisição

(para rede 120V usa-se o capacitor de 10uF; rede 220V usa-se o capacitor de 4uF)
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4º PASSO:
Efetue todos os testes através do controle remoto:

ALTERANDO O CÓDIGO DARADIO TRANSMISSÃO

Liga e desliga

o ventilador

Reverte o sentido de

rotação da hélice

Diminui a

velocidade de

rotação da hélice

(são 4 níveis aperte

o botão 4 vezes ou

Aumenta a velocidade

de rotação da hélice

(são 4 níveis aperte o

botão 4 vezes ou

segure pressionado)

Acende e apaga a

lâmpada (Caso

deseje acender a

luz

gradativamente,

utilize somente o

Aumenta e diminui a

intensidade da luz

(são 4 níveis aperte o

botão 4 vezes ou

segure pressionado

Atenção: Verifique se a lâmpada

escolhida é incandescente pois a

lâmpada fluorescente não

permitirá a utilização do recurso

de controle de intensidade da
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Controle Remoto

1)

2)

retire a placa da caixa
plástica.

vire a placa e raspe o tracinho
que une os dois quadrados

Para a instalação de

mais de um sistema

deste no mesmo local

(raio de 50metros) é

necessário conferir a

codificação do sinal de

RF e alterar o seu

código através dos

jumpers do receptor e

co controle remoto

conforme a figura

abaixo:

OBS: A alteração feita
n o c ó d i g o d o
receptor deverá ser a
mesma no controle
remoto.
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Tecnologia e soluções para você

CERTIFICADO DE GARANTIA

Condições Gerais

VETTI & PEA Tecnologia Desenvolvimento Comercial Ltda.

Cadastre-se em nosso site (www.vetti.com) para receber informações
sobre lançamentos de novos produtos e acessórios.

VETTI & PEATECNOLOGIADESENVOLVIMENTO E COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 08.098.538/0001-92 / Insc.Est.: 653.117.859.117
Caixa Postal 1520 - CEP: 18130-971 - São Roque - SP
SAC: (11) 4712.7622 - suporte@vetti.com

A , assegura
ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia contra defeitos de
fabricação pelo prazo de2 (dois) anos, a contar da data de aquisição do
produto pelo consumidor, desde que, comprovada pela nota fiscal de venda e
o certificado devidamente carimbado pela loja que realizou a venda.
Tanto a execução dos serviços como a reposição de peças defeituosas,
decorrentes desta garantia, devem ser realizadas somente pela VETTI. As
despesas de transporte necessárias à remessa do aparelho a loja que adquiriu
bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho, correrão por conta
e risco do consumidor (Parágrafo único, artigo 50 Cod. Def. Consumidor).
A garantia deste aparelho extingue nas seguintes condições (Art. 12 -
Parág.3; Art. 20 - Parág. 1; Art.48; Art.50):
1 - Pelo decurso do prazo de validade de garantia.
2 - Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado do produto.
3 - Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou
consertado por pessoas não autorizadas pela VETTI.
4 - Por danos causados por agentes da natureza, tais como
enchentes, raios ou acidentes de qualquer espécie.

ESTE CERTIFICADO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - Lei Nº 8078, de 11 de setembro de1990.
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