
Sensor magnético
Parabéns, você acaba de adquirir um 
produto com a qualidade 
e segurança Intelbras.

O sensor de abertura XAS Smart e XAS 
Smart Black é indicado para proteção de 
portas e janelas monitorando sua abertura 
e fechamento. Produto de fácil instalação 
e compativel com todas central Intelbras e 
na maioria das centrais de alarme disponí-
veis no mercado. 

1. Instalação rápida

1. Defina a modulação de operação do 
sensor (padrão fábrica OOK), caso 
deseje alterar para FSK, basta retirar 
a bateria do sensor e retirar o jum-
per JP1.

2. Após definido a modulação cadastre 
o código do sensor na central de 
alarme que será utilizada (Verifique o 
procedimento de cadastro no manual 
da central de alarme). 

3. Para transmitir o código do sensor, 
provoque um disparo afastando o imã.

4. Fixe o sensor no local desejado res-
peitando o GAP do produto.

5. Após a instalação o sensor está pron-
to para funcionar.

2. Homologação
Este equipamento não tem 
direito à proteção contra inter-
ferência prejudicial e não pode 
causar interferência em siste-
mas devidamente autorizados.

Para mais informações consulte o manual 
completo no site Intelbras: 
http://www.intelbras.com.br
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Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é 
conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                  
Nº de série:                       
Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do 
produto são garantidos contra eventuais 
vícios de fabricação, que porventura ve-
nham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) 
ano da data da compra – sendo 90 (no-

venta) dias de garantia legal e 9 (nove) 
meses de garantia contratual – ,contado 
a partir da data da compra conforme 
consta na Nota Fiscal de compra do pro-
duto, que é parte integrante deste Termo 
em todo o território nacional.

Para mais informações sobre condições de garan-
tia do produto, consulte o site intelbras.com.br ou 
contate o Suporte.

Todas as imagens desta embalagem são ilustrativas.

O processo de fabricação deste produto não é 
coberto pelo requisitos da ISO 14001.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.


