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Instruções de instalação

Instruções de uso

CRI 1214 - INSTRUÇÃO DE INTERNET

Especificações Técnicas
do Produto

As Cigarras são sinalizadores acústicos acionados por pulsador (botão de campainha).

A Cigarra Elétrica FAME pode ser usada em residências, escritórios, consultórios, halls, etc. 

CIGARRA DE EMBUTIR COM PLACA 4”X 2” - CORRENTE: Até 0,3A

Composição: Termoplásticos 
isolantes, partes condutoras em 
liga de cobre, parafusos em ferro 
revestido eletroliticamente.

Garantia: A FAME LTDA. 
garante o produto contido nesta 
embalagem contra eventuais 
defeitos de fabricação pelo 
prazo de 1 ano, contado e 
comprovado pela data de 
emissão do comprovante fiscal 
de venda ao consumidor, com 
atendimento no próprio local de 
aquisição.

  V a l i d a d e :  “ P r o d u t o n ã o
perecível”.

Importante: Verifique se a 
tensão (voltagem) do produto é 
a mesma do circuito elétrico. 
Antes de iniciar a instalação 
desligue o circuito elétrico.
Convém que seja instalado por 
pessoa qualificada.

Desligue o circuito elétrico.
Utilize ferramentas adequadas.
Após a instalação elétrica, religue o circuito elétrico.

*O pulsador não acompanha a Cigarra de Embutir,
 é comercializado separadamente.
  

REDE

FASE

Nível sonoro 
80 decibéis
a 1 metro.

*Pulsador Campainha

Uso residencial.

Depois de ligá-la e fixá-
la no lugar, regule o 
volume de som, 
girando o parafuso 
para a esquerda (+) ou 
para a direita (-).

Para acionar pressione o *pulsador.

Tempo máximo de acionamento 
contínuo: 30 segundos.
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