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Dispensador Perfumador de Ambiente
E-DPA169

Branco/Cromado

www.exaccta.com.br

Código:                                  E-DPA169

Descrição em N.F.: Perfumador de Ambiente Automático 10X1

Dimensões:                           195 mm (alt) X 75 mm (larg) X 80 mm (prof.)

Material / Cor :                      Plástico Polipropileno / Branco – Detalhe Frontal Cromado

Sistema de Abertura / Fechamento: Sistema de Proteção com Chave e Trava

Funcionamento:                   2 Pilhas Pequenas – Tamanho AA – Alcalinas (Não Incluídas)

Chaves de Seleção: Chave Liga/Desliga - Chave de Tempo - Disparo do spray: 10 e 20 minutos

Refil Utilizado: Refil Odorizador de Ambiente:  196 gr / 300 ml – capacidade para 3000 sprays

Instalação / Garantia:: Bucha e parafuso (incluídos) ou Fita dupla-face (não incluída) / 12 meses

Dados de embarque:

Volume cúbico UD:                     0,02046 m³

Peso Bruto:                                  3,984 Kg

Classificação Fiscal (NCM):       8424 89 90

Código de Barra – Caixa Mãe – EAN 14:            1 789 837 317 621 3

Código de Barra – Caixa Individual – EAN 13:   0 789 837 317 621 6

Unidade de Despacho (UD)::    Caixa de papelão contendo 10 unidades

Cor da embalagem UD::            Cor parda, impressão na cor vermelha

Dimensão UD:                             465 mm X 220 mm X 200 mm

Sistema Inteligente Automático: Funciona ou fica em estado de espera a cada 12 Horas.

Leds Indicativos:                  Verde: Funcionamento do Aparelho    – Vermelho: Troca do refil

Informações Técnicas:
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Exaccta aparelho perfumador de ambiente tem designer moderno e compacto, compõe com 
harmonia em qualquer ambiente e decoração. Seu Sistema Inteligente Automático deixa o 
aparelho em estado de espera após 12 horas de uso, voltando a funcionar após 12 horas, 
proporcionando economia sem precisar desligar manualmente o aparelho.

Características do produto:



Ficha técnica                             
Versão: 08/10

www.exaccta.com.br

Funcionamento do dispensador:

Limpeza: Recomendamos utilizar apenas panos macios e produtos neutro
NÃO utilizar esponjas ou fibras abrasivas e  produtos químicos a base de 
petróleo.

-Abra o dispensador
utilizando a chave lateral, 
aperte a trava na parte 
superior liberando a tampa. 

-Abra a tampa, coloque o refil, regule o botão de 
tempo de disparo do spray 10 ou 20 minutos. 
Posicione a chave de Liga/Desliga para seu 
funcionamento.O refil irá disparar o spray após 5 
segundos

- Feche a tampa 
utilizando a chave 
na parte lateral do 
aparelho.

Abastecimento do dispensador:

O dispensador funciona com 2 pilhas 
pequenas tamanho AA – alcalinas (Não 
incluídas na embalagem) 

Importante: O posicionamento das pilhas 
devem obedecer as suas polaridades. 
Atenção: Pilhas com polaridades invertidas 
poderão danificar o aparelho.

Sistema Inteligente Automático:
Deixa automaticamente o aparelho em estado de espera após 
12 horas de uso, voltando a funcionar após 12 horas. 
Proporcionando economia sem precisar desligar manualmente o 
aparelho.

Dicas de instalação:

- Antes da instalação verifique  as ferramentas necessárias e os equipamentos de proteção 
individual (EPI’S)

Instalação com buchas e parafusos:
Incluídos na embalagem 

Instalação com fita adesiva dupla face:
Não incluídas na embalagem

-Abra o dispensador utilizando a chave lateral,
aperte a trava na parte superior liberando a tampa.
-Marque o local da instalação utilizando a base do 
dispensador como gabarito e um nível para 
posicionamento. 
- Altura Mínima Recomendada: 2,00 m do chão.
- Utilize furadeira com broca 5,0 mm ou 3/16”.
- Fixe o dispensador na superfície utilizando a bucha 
e parafuso incluídos na embalagem.

- Para melhor fixação aplique primer na superfície do 
dispensador onde vai ser fixada a fita dupla-face.
- Aplique a fita dupla face na parte de trás do 
dispensador
- Para uma melhor aderência da fita dupla face, limpe 
a superfície a ser instalado o dispensador utilizando 
pano limpo e álcool 92,8°, retirando toda a sujidade.
- Fixe-o na superfície numa altura mínima de 2,00 m 
do chão e aguarde a sua total aderência, 
aproximadamente 5 minutos, antes de abastecer o 
dispensador.


