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PIRI-ANT
Manual de Instruções I. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Por favor leia este manual de instruções atentamente antes de instalar/utilizador o pirilampo;
2. A alimentação deverá ser desligada antes de efetuar qualquer ligação;
3. Este dispositivo deve ser instalado de forma a não colocar em perigo a integridade física de pessoas e 

objetos, cumprindo com as normas de segurança locais aplicáveis.
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Tensão de funcionamento：12V-265V AC/DC
2. Consumo máximo：<3W
3. Frequência de Intermitência dos LEDs：1 Hz (1 ciclo por segundo)
4. Temperatura de Funcionamento：-20ºC ~ +60°C
5． Dimensões: 68mm * 120mm
6. Peso: 63g 

III. INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO
1. O conector CN1 serve para ligar a alimentação 12V-265V AC/DC.
2. O conector CN2 permite ligar uma antena externa adicional à existente. 

IV. MODO DE FUNCIONAMENTO

Através do "jumper" JP1 é possível escolher o funcionamento dos LEDs: 
1.  Se o JP1 estiver a fazer a ponte entre os dois pinos, sempre que seja fornecida energia ao pirilampo, os 
LEDs vão piscar à frequência de 1 ciclo por segundo (1Hz); 
2.  Se o JP1 for retirado, sempre que seja fornecida energia ao pirilampo, os LEDs vão ficar aceso fixo.
ATENÇÃO: nunca mexer na eletrónica do pirilampo com o mesmo ligado à energia

V. INSTALAÇÃO

2．Para uma montagem mural use o 
suporte assinalado. Se pretender  
pode também fixar o pirilampo 
diretamente na base.

1．Retire os acessórios da caixa e 
desmonte a antena rodando-a e 
retire a base do pirilampo. 

3. Faça os orifícios necessários à fixação do 

pirilampo (usando as respetivas buchas de 

6mm) e à instalação elétrica (10mm)
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7．Faça a ligação dos fios nos 
terminais.

4．Em caso de usar o suporte fornecido 
passe os cabos através do local assinalado 
e fixe-o com os parafusos adequados.

5. Coloque a base do pirilampo,
fazendo passar os cabos no local
assinalado e fixe-o com os parafusos
adequados.

8．Instale a tampa do pirilampo , 
encaixando-a corretamente na base e 
aparafuse a antena para fixar a base.

7.扣上上盖，注意将灯罩托板的卡扣和底

座扣好，然后将天线顺时针方向拧紧。

OK 

O pirilampo deve ser montado na vertical 
conforme imagem abaixo.

Montagem errada.

6. Verifique se o "o-ring" de
vedação está bem instalado, uma
vez que é o mesmo que garante
um isolamento adequado no
exterior.

9．Verfique que depois de instalar a 
tampa e a antena do pirilampo não 
existe folga no local assinalado. Se 
existir volte a repetir o passo anterior.
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