
MANUAL

PROGRAMADOR DE ENDEREÇOS COMPACT - 31272

Parabéns, você acaba de adquirir 
um produto Segurimax, a marca da 
qualidade, inovação e tecnologia! 

O programador de endereços Compact 
é usado para endereçar os dispositivos 
da linha Compact. Possui duas funções, 
gravar endereços nos dispositivos ou ler 
um endereço já gravado no dispositivo.

CUIDADOS 
1. Leia atentamente as instruções 

desse manual antes de sua 
instalação.  

Tensão de 
alimentação 6 V

Bateria 4 pilhas AA

Condições de 
trabalho

Temperatura: 
–10°C~+50°C 

Umidade relativa
≤95% (40±2°C)

Grau de proteção IP20

Peso 225 g

Dimensões 167 x 57 x 26 mm

Material ABS

Cor Branca

Garantia 1 ano

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2. Verifi que se as pilhas estão 
corretamente instaladas antes de 
usar.

3. Não utilize solventes para limpar o 
produto, apenas pano umedecido.  

4. Não pinte o produto.  
5. Esse produto foi desenvolvido 

para uso interno. Não exponha a 
intempéries. 

  
ATIVANDO OU TROCANDO AS PILHAS
• Ao usar pela primeira vez o produto, 

retire a proteção da pilha.
Para retirar a proteção das pilhas 
ou trocar as pilhas, é preciso abrir o 
compartimento das pilhas. Siga os 
seguintes passos:
• Retire a tampa de proteção do 

gravador: 

Empurre a tampa 
para baixo.
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OPERAÇÃO
LIGANDO E DESLIGANDO:  Pressione 
“-10” e “+1” ao mesmo tempo até que a 
tela mude de estado.

GRAVANDO ENDEREÇOS:
1. Conecte os bornes nos terminais do 

laço do dispositivo (sem polaridade).
2. Use as teclas (+10,-10, +1, -1) para 

selecionar o número do endereço. 
3. Para gravar o endereço, pressione o 

botão “+10”, mantendo-o pressionado, 
para então pressionar o botão “+1”.

Se a gravação estiver correta, o número 
do display ira acrescentar 1. Se não 
acontecer a gravação, o número não irá 
mudar.

Retire a tampa 
móvel forçando e 
girando para frente, 
conforme a fi gura.

• Retire o pedaço de material que 
protege  a pilha.

Guarde esta proteção dentro do 
compartimento das pilhas, para não 
perder e poder usar ao guardar o 
gravador. Isto aumenta a vida útil das 
pilhas.
• Encaixe a tampa novamente no 

produto.

LENDO ENDEREÇOS:
1. Conecte os bornes nos terminais do 

laço do dispositivo (sem polaridade).
2. Para ler o endereço do dispositivo, 

pressione o botão “+10”, mantendo-o 
pressionado, para então pressionar o 
botão “-1”. 

Se algum endereço já foi gravado 
no dispositivo, a tela apresentará o 
endereço. Se não, irá mostrar “0”.

TERMO DE GARANTIA
Todas as partes do produto são 
garantidas contra defeitos de fabricação 
que possam apresentar no prazo de 90 
dias de garantia legal, mais 9 meses 
de garantia contratual, a partir da data 
de entrega do produto (conforme Nota 
Fiscal de compra). 
Em caso de defeito, o Consumidor deverá 
de imediato comunicar o distribuidor para 
que o mesmo encaminhe o equipamento 
junto a NF para a assistência técnica 
ou pode entrar em contato diretamente 
conosco através do telefone (47) 3703-
1888 ou e-mail sac@segurimax.com.
br. O acionamento da garantia pelo 
consumidor não suspende/interrompe 
o prazo da garantia. O prazo legal que 
se refere o art. 18, §, 1ª do Código de 
Defesa do Consumidor só começará a 
correr após o recebimento do produto 
pela Fabricante/Importadora. Com a 
reparação ou substituição do produto 
defeituoso a Segurimax satisfaz a 
garantia integral. Sendo estas condições 
desse Termo de Garantia complementar, 
a Segurimax reserva-se no direito 
de alterar as características gerais, 
técnicas e estéticas de seus produtos 
sem aviso prévio.


