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Transmissor – Dois canais 
 

ATENÇÃO! 

Nota importante: A utilização de transmissão de rádio está sujeita às 

restrições geográficas e tem de ser notificada pelo comprador à 

autoridade responsável pelos equipamentos de comunicações do 

respectivo país. 
 

Colocar o punho de transmissão de vídeo remoto sem fios na Bullard 
T3 e T4: A câmara térmica Bullard T3 e T4 pode ser equipada com 

um transmissor remoto sem fios opcional. O transmissor encontra-

se num cómodo punho. Para colocar o punho na T3 ou T4, 

basta alinhar o punho de modo a que os suportes do 

punho encaixem na T3/T4 imediatamente por baixo do 

visor e os contactos eléctricos do punho fiquem alinhados 

com os contactos correspondentes na T3/T4 (Figura 1). 

Rode o parafuso de orelhas até ficar apertado e o punho 

ficar devidamente seguro. Para remover o punho 

transmissor, desaperte o parafuso de orelhas e retire o 

punho da T3/T4. 
 

Utilizar o punho de transmissão de vídeo remoto sem fios: O 

transmissor envia um sinal para um receptor remoto, que 

estabelece a ligação a qualquer TV ou videogravador. O 

receptor pode ser alimentado por um adaptador de CA de 

220 volts ou um adaptador de CC de 12 volts. O 

transmissor remoto sem fios pode ser definido para 

transmitir em um de dois canais consoante o tipo de 

sistema que possui. Esta funcionalidade permite que os 

comandantes das operações monitorizem várias câmaras 

térmicas Bullard utilizadas no mesmo local. 
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Figura 1 

 
 

Seleccionar o canal de transmissão: O transmissor 

Bullard T3/T4 pode transmitir em múltiplas frequências. 

Para definir a opção de canal na câmara térmica Bullard, 

rode o botão indicador de canal no punho da posição Off 

para o canal apropriado. O indicador LED na parte da frente 

superior do punho transmissor acender-se-á para indicar 

que a transmissão está a ocorrer. 
 

Seleccionar o canal na unidade de controlo de 
recepção: O canal da unidade de controlo de recepção tem 

de ser definido segundo o mesmo canal que o transmissor 

da câmara térmica que está a ser monitorizada. Seleccione 

o canal, rodando o botão indicador, localizado na parte da 

frente da unidade, para o canal apropriado. 
 

              NOTA 
Os sistemas de transmissão de dois canais concebidos para a T3 e T4 
utilizam a mesma tecnologia que os sistemas de transmissão 
fornecidos com a Bullard TIx e são, por essa razão, 
compatíveis com estes sistemas. 

 

             NOTA 
Os contactos eléctricos na T3/T4 que estabelecem a ligação 
ao punho tra nsmissor podem ter que ser lim pos 
periodicamente. Para limpar estes contactos, u tilize água com 
sabão e um pano não abrasivo para remover a sujidade e 
fuligem ou uma cotonete e álcool isopropílico. Outra forma 
de limpeza eficaz dos contactos consiste em esfregar uma 
borracha de lápis nos mesmos. 

Informações para encomenda 

 
REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 
 

T3TRANSONLY2E Transmissor remoto sem fios de dois canais 
(Sistema de recepção não incluído) 



 

 

 
 
 
 
                                                                             Garantia  - Transmissor T3/T4 

A firma Bullard garante ao comprador original que o Transmissor T3/T4 não 

apresenta defeitos de material e de mão-de-obra no âmbito da utilização normal e 

assistência durante um período de 2 anos a partir da data de compra. A Bullard reserva-se 

o direito de verificar os componentes que são devolvidos ao abrigo da garantia e de 

apenas proceder à reparação ou substituição após examinação dos mesmos. Aplicam-

se às seguintes condições: 
a. O produto tem de ser devolvido à Bullard com portes pagos 
b. O produto não pode apresentar qualquer alteração em relação 
à sua configuração original 

 

 

A Bullard não será em caso algum responsável por danos ou prejuízos, nem 

por custos indirectos, acidentais, consequentes ou especiais incorridos pelo 

comprador, não obstante do facto de a Bullard ter sido avisada sobre a 

possibilidade de ocorrência de tais danos. 

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE 
UTILIZAÇÃO COMERCIAL E ADEQUAÇÃO PARA UM 
DETERMINADO FIM, ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DE 2 ANOS A 
PARTIR DA DATA DE COMPRA DESTE PRODUTO. 

Serviço de Assistência Técnica: Para solicitar assistência técnica para 

o Transmissor T3/T4, basta contactar o serviço de vendas da Bullard 

através do número 02642-999980. 
 
 

A E.D. Bullard Company declara, pela presente, que esta câmara térmica e transmissor estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Para aceder à Declaração de Conformidade na íntegra, consulte-a em baixo. 
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