
MODO DE FUNCIONAMENTO: 

 

* O funcionamento deste kit baseia-se na detecção da luz quando o telefone toca. A 
luz deve ser contínua enquanto o telefone tocar (isto é, não deve piscar). Alguns 

telefones ou modelos poderão ser incompatíveis ou precisarem de um ajuste diferente 
relativamente às chamadas recebidas. Consulte o manual de seu telefone. 
 

* Para trabalhar com este kit, precisa de um telefone móvel GSM e de uma subscrição 
numa das operadoras do seu País. Tenha sempre em mente que apesar de existir 

alguma protecção contra chamadas indesejáveis, ainda é possível receber chamadas 
da operadora à qual fez a sua subscrição, mensagens e até mesmo brincadeiras....  
 

* O circuito deve ser utilizado para funcionar apenas com o equipamento. Não utilize 
o circuito para ou como parte do equipamento da sua vida ou de nenhuma outra 

aplicação onde o modo de funcionamento possa causar dano ou danos a terceiros. 
 
* Instalação e ligação: Para que este kit funcione correctamente, precisa de uma caixa 

ou local completamente longe da luz solar. Monte o telefone de modo que o sensor 
LDR possa estar perto do telefone. Ajuste a sensibilidade (RV1) de modo a que LD1 

só acenda quando a luz acender. 
 
* Modo de selecção: Escolha entre dois dos modos de funcionamento:  

DIP4 OFF (DIP4 Desligado): modo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) (toggle - 
comutado): duas chamadas em linha fazem o relé ficar ON*, uma chamada desliga-o, 

OFF. (* Para maior fiabilidade, a segunda chamada deve ser feita dentro de 1 minuto 
aproximadamente depois da primeira chamada ter terminado). 
DIP4 ON: ON com o temporizador desligado: uma chamada faz o relé ficar ON 

durante o tempo seleccionado. (Este tempo é seleccionado através de DIP1-3, ver 
tabela no PCB)  

 
Importante: desligue a corrente antes de mudar o interruptor. 
Verifique quantas vezes o telefone precisa de tocar para que a luz acenda. 

Verifique quanto tempo a luz permanece acesa depois da chamada terminar. 
Não divulgue o seu número de telefone de modo a evitar chamadas indesejáveis. 

Desligue todas as opções não essenciais do telefone que possam activar a luz. 
 
 

 


