Manual de Instruções
Armários Inteligentes

Esse manual tem por objetivo instruir o administrador do
Armário Inteligente para sua correta instalação e conservação
a fim de garantir seu bom funcionamento. Em caso de dúvidas,
ligue para no telefone (54) 3321.2177

A fim de garantir a segurança do usuário, este manual contém
explicações dos riscos à saúde em caso de mau uso do produto. O
sinal de alerta irá aparecer sempre que houver a possibilidade de o
usuário sofrer danos ou perder a vida. As mensagens de alerta são
seguidas pela descrição do potencial risco e como evitar ou reduzir
tais danos à saúde.

Informação Ambiental
Eliminação correta deste produto:
Este produto possui alguns componentes eletrônicos que não devem ser descartados junto com outros lixos domésticos no final
da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá
ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos
materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os
postos de recolhimento de lixo eletrônico de sua cidade local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura
para o meio ambiente. O método de descarte pode variar de acordo com o seu país ou região. Descarte seus componentes
eletrônicos de forma apropriada.
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Instalação, Utilização e Conservação
Para garantir o bom funcionamento do produto, por favor siga essas instruções básicas:
• Entrada: AC 100 – 240V | 0,4A | 50/60Hz;

• Não obstrua as aberturas de ventilação do produto;

• Conecte o produto em uma instalação elétrica apropriada

• Realize a instalação ou mudança do produto com duas ou

com aterramento efetivo, de acordo com a NBR 5410;

mais pessoas;

• Não modifique o plugue de ligação ou utilize adaptadores/

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com

extensões;

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por

• Em caso de dano de algum cabo de ligação, favor entrar

pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que

em contato com o serviço técnico autorizado no telefone (54)

tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho

3321.2177;

ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela

• Para a proteção do produto, conecte um disjuntor

sua segurança;

termomagnético ao circuito;

• Não utilize o produto caso o mesmo apresente problemas de

• Ao realizar manutenções ou limpezas, retire o plugue da

funcionamento. É de suma importância que as portas fechem

tomada ou no break, garantindo a desenergização do produto;

corretamente para o bom funcionamento do sistema;

• Em caso de desconexão de algum cabo do produto, favor

• Não armazenar o produto em local descoberto ou

entrar em contato com o serviço técnico autorizado no telefone

desprotegido;

(54) 3321.2177;

• Não expor o produto a qualquer intempéries;

• O produto deve ficar abrigado em local fechado durante

• Não viole a integridade do produto;

seu armazenamento e utilização;

• A nota fiscal e o termo de garantia são documentos

• Não apoie-se ou cause força extrema sobre as portas

importantes que devem ser mantidos armazenados caso seja

do produto pois o desalinhamento pode causar seu mau

necessário serviço técnico.

fechamento;

Instalação
Localização:
O produto não deve ser instalado em local com incidência direta de luz
solar. A temperatura ambiente não deve ultrapassar o limite de 45 ºC.

Risco à Saúde do Usuário
Movimentação
do Produto
Aterramento

Movimentação
do Produto

Risco de lesão por excesso de peso. A instalação do produto deve ser realizada por duas ou mais pessoas a fim de
efetuar o correto transporte do produto até o local de utilização.
Risco de choque elétrico. O produto deve ser conectado a um aterramento efetivo em uma instalação conforme a
NBR5410.
Para limpeza utilize apenas pano limpo e úmido. Não utilize água em abundância, produtos químicos ou abrasivos.
Risco de explosão.
Risco de choque elétrico.

Não utilize materiais inflamáveis para a limpeza do produto.
Desenergize o produto para a realização da limpeza. Não desconecte nenhum cabo

do produto. Para limpeza interna, contate o serviço técnico autorizado no telefone (54) 3321.2177.
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