Manual do usuário
Controle remoto XTR 1000
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a
qualidade e segurança Intelbras.
O controle remoto XTR 1000 é um transmissor de rádio frequência com tecnologia anti clonagem desenvolvido para o
sistema de controle de acessos condominial (SCA 1000),
possui três botões de acionamentos independentes, design
moderno e alimentação por bateria tipo botão de 3V.

1. Especificações técnicas
Frequência

433,92 MHz

Tecnologia

Anti Clonagem

Alimentação

Bateria de 3VDC CR2032

Cor

Branco e preto / Branco e rosa

Acionamento

Três botões independentes

Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação
se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: sistemas.
anatel.gov.br/sch.

» Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
» Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência
técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais
eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em
qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos
eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida
sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco
pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda
a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou
através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
» LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras
não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo
de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.
Maiores informações e termo de garantia: www.
intelbras.com.br.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira – Rodovia BR
459, km 124, nº 1325 – Distrito Industrial Santa Rita
do Sapucaí/MG – 37540-000
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