CERTIFICADO DE GARANTIA
ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da
competente Nota Fiscal de compra. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste
Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do
aparelho.
1 -A
atesta que todas as peças, partes e componentes ficam garantidas contra
eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de
emissão da Nota Fiscal de compra que passa a fazer parte integrante deste Certificado,
desde que haja uso adequado do aparelho para a finalidade a que se destina.

Manual de Instruções

2 - Ficam excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste
natural do produto, a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor.
3 - Fica convencionado que a garantia perderá totalmente a validade, se:
- o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação;
- for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- tiver sofrido avarias com transporte, quebras, descargas elétricas, inundações,
exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior.
4 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de
sss,
Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação oferecida pela
que acompanha o produto. Estes Assistentes Técnicos são os únicos autorizados a
examinar e reparar o aparelho.
5 - Dentro do prazo e condições de garantia as peças e os componentes defeituosos, bem
como a mão-de-obra aplicada para o reparo do aparelho, serão gratuitos.
6 - As despesas de transporte até a Assistência Técnica Autorizada serão por conta do
Consumidor.
7 -A
reserva-se o direito de alterar o produto e as informações contidas neste
manual sem prévio aviso.
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Caixas Acústicas e Amplificadores

Arandelas

INSTALAÇÃO

INTRODUÇÃO
As Arandelas

foram projetadas visando atender a sonorização de ambientes com alta

definição e eficiência, permitindo uma instalação rápida e fácil.

2- Levantar totalmente as duas garras metálicas e encaixar a carcaça no furo conforme a
figura.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
01- Abra a embalagem e verifique se tudo está completamente em ordem. Todo produto é
inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade
notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.
02- Transporte a arandela com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
03- Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .
04- Para uma boa limpeza da arandela utilize de preferência uma flanela macia e seca.
05- Não utilize produtos químicos para limpar a arandela.

06- Mantenha a arandela afastada de lugares úmidos e molhados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

07- Evite expor a arandela a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas
elevadas.

INSTALAÇÃO

Arandela 6”
Coaxial

Arandela 6”
Difusor

Arandela 5”

Potência Máxima

50 W

20 W

20 W

Potência Nominal RMS

25W

10W

10W

60Hz - 20KHz

60Hz - 10KHz

60Hz - 10KHz
89dB/W/m

Resposta de Freqüência

1- Soldar a fiação do sistema de som nos terminais metálicos da carcaça.

Sensibilidade

90dB/W/m

89dB/W/m

Impedância

8 Ohms

8 Ohms

8 Ohms

Alto-Falante

Coaxial 6”

Full Range 6”

Full Range 5”

Dimensões

220x72mm (DxP)

220x72mm (DxP)

180x58mm (DxP)

0,65 Kg

0,65 Kg

0,45 Kg

180mm

180mm

150mm

Peso
Diâmetro do furo
para instalação
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