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CARACTERÍSTICAS

FIXAÇÃO

MANUAL DO USUÁRIO

CERTIFICADO DE GARANTIA

Recomendações
Recomendamos a instalação e manutenção do equipamento 
através de serviço técnico autorizado. Apenas ele está 
habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, 
bem como reparar defeitos cobertos pela garantia. 
A instalação e reparos executados por pessoas não autorizadas 
implicarão na exclusão automática da garantia.

Comprador:
Endereço:
Cidade:                  CEP:
Revendedor: 
Data da Compra:                        Fone:
Identificação do produto:

O equipamento de fabricação GAREN AUTOMAÇÃO S/A, 
localizada na rua São Paulo, 760, Vila Araceli, Garça-SP, CNPJ: 
13.246.724/0001-61, IE: 315.029.838-119 adquirido por Vs., foi testado e 
aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Produção. 
Garantimos este produto contra defeito de projeto, fabricação e 
montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade 
do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se 
destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a contar da data de 
aquisição, desde que observadas às orientações de instalação, utilização 
e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no período de 
garantia, nossa responsabilidade é restrita ao conserto ou substituição 
do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequência da credibilidade e da 
confiança depositada em nossos produtos, acrescemos ao prazo legal 
275 dias, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisição 
comprovada. Neste período adicional de 275 dias, somente serão 
cobradas as visitas e o transporte. Em localidades onde não existe 
assistência técnica autorizada, as despesas de transporte do aparelho e/ou 
técnico são de responsabilidade do consumidor. A substituição ou conserto 
do equipamento, não torna o prazo de garantia prorrogado. 

Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado 
em condições normais; não seja empregado ao que se destina; sofra 
quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza 
como raios, inundações, desabamentos, etc.; seja instalado em rede 
elétrica inadequada ou em desacordo com as instruções do manual 
técnico; sofra danos provocados por acessórios ou equipamentos 
Instalados no produto.

Distribuidor autorizado:

Garen Automação S/A
CNPJ: 13.246.724/0001-61
Rua São Paulo, 760 - Vila Araceli
CEP: 17400-000 - Garça - São Paulo - Brasil

garen.com.br

IND. BRASILEIRA
FEITO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL
MADE IN BRAZIL

TERMO DE GARANTIA

Antes de iniciar 
a instalação, leia 

atentamente estas instruções. 
Isto irá simplificar a instalação e 

assegurar que a sinaleira audiovisual seja 
instalada corretamente e com segurança.

• Material Policarbonato.
• Microcontrolada.
• Sinalização visual intermitente a led com visualização diferente em modo abertura ou fechamento.
• Aviso sonoro. 
• Função de sensor de iluminação que inibe o aviso sonoro automaticamente quando escurecer.
ATENÇÃO, em caso de instalação em locais com intensidade luminosa alta, mesmo após  
escurecer,  esta função pode não funcionar corretamente!
• Desligamento opcional: Aviso sonoro. Função sensor de iluminação .

1 – Faça a marcação dos furos usando como gabarito a própria Sinaleira, em seguida use uma 
broca de Ø6 mm de diâmetro.
2 – Encaixe a bucha M6 no furo.
3 – Posicione a Sinaleira em cima da furação.
4 – Em seguida parafuse a Sinaleira usando a arruela e o parafuso.
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Arruela lisa M6
Furo na
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Parafuso auto atarraxante
39,9 x 32 
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Parede
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SINALEIRA
GAREN

AUDIOVISUAL



* Opcional 8 Funcões não acompanha o Produto (placa auxiliar)

Obs. Cabo Laranja: Para extenções colocar cabo no mínimo Ø1,0 mm

Obs. Cabo Laranja: Para extenções colocar cabo no mínimo Ø1,0 mm

FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO

1 - SOMENTE NA ABERTURA OU FECHAMENTO

2 - SINALIZADOR

* Opcional 8 Funcões não acompanha o Produto (placa auxiliar)

* Sensor somente pode ser ativado internamente

* Sensor somente pode ser ativado internamente

Configuração Interna

Configuração Interna

Sinaleira permanece funcionando, porém alternando o sinalizador (leds) lento e sem 
tocar o aviso sonoro.
Ao fechar os contatos do opcional 8 funções, o sinalizador (leds) pisca mais rápido 
e habilita o aviso sonoro, mas depende da configuração dos cabos laranja (fechado/
aberto).

Atenção: O sinalizador sonoro (Buzzer) somente funciona após fechar os cabos 
amarelos.

Sinaleira Audiovisual Garen
Kit Fixação: Um par de Parafusos, um par de Buchas, um par de Arruelas.
Manual do Usuário e Certificado de Garantia.
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ATENÇÃO

Função sensor de iluminação sai de fábrica desabilitada 
internamente, necessário abrir e retirar o jumper SENSOR.

ATENÇÃO

MODELO

ANOTAÇÕES

ITENS NA CAIXA:

Características Elétricas e Térmicas:
Alimentação: 90 ~ 250 Vac Full Range
Consumo em operação em modo 24 Horas: 5W
Consumo Standy By em modo abertura ou fechamento: 0W
Luz intermitente: Sim
Lâmpada: Power Led
Temperatura: 0°C +60°
Grau de Proteção: IP44
Classe de isolação: III
Material: Policarbonato

*Este cabo não
acompanha o 
produto

Sinaleira somente funciona ao fechar os contatos do opcional 8 funções.
Atenção: O sinalizador (Buzzer) sonoro somente funciona após fechar os cabos 
amarelos.
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