
1. INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir o seletor de cores Four Fix para módulo retificador de

luminárias subaquáticas da linha Led RGB Sodramar. Desenvolvido para reproduzir a mais efici-
ente iluminação ornamental em piscinas de vinil, fibra e alvenaria, você vai usufruir de sua piscina

no período noturno, além de destacar sua beleza e agregar valor ao seu patrimônio.

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
O seletor Four Fix é um produto complementar ao módulo retificador e não funciona de

forma independente.  Sua função é possibilitar a troca de cores dos refletores RGB instalados com
módulo retificador. Este seletor permite a qualquer momento a troca manual nas cores azul, verde,

branco e ciano.
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ATENÇÃO
Refletores Led RGB não podem ser instalados diretamente no Trafo
12VAC, isto implicará na diminuição da vida útil e perda de garantia

do produto. O módulo retificador juntamente com o seletor é a opção
mais prática, segura e econômica para instalação desta linha de
refletores com controle de cores. A instalação do retificador deve
seguir as orientações especificadas no manual do mesmo.

3. INSTALAÇÃO
Antes de iniciar a instalação é importante o reco-

nhecimento do produto, na tampa frontal estão fixados os
dois seletores e o conector, restando a caixa de ligação

livre para ser concretada (instalação opcional).

A instalação inicia-se com o posicionamento da caixa de ligação, para isso, escolha um local

para concretar ou sobrepor a mesma. Este local é estratégico e deve ser de fácil acesso,
coberto, arejado e protegido contra umidade e água.

ATENÇÃO
A altura de 1,50m é uma sugestão para melhor acessibilidade, porém, deve-se

prever a uma altura mínima para que crianças não autorizadas tenham acesso ao manuseio

indesejável do aparelho, fig 4.

Nas instalações com a caixa de ligação sobreposta utilize conduíte rígido de 3/4” para

levar os cabos de comando até o módulo retificador. Já nas instalações com a caixa de
ligação concretada utilize conduíte flexível de 3/4” para conduzir os cabos de comando até o
módulo retificador.
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Para maiores informações consulte o site www.sodramar.com.br

GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 06 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da

nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser entregue a fábrica ou revendedor mais próximo, as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro são de responsabilidade do comprador.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

Este produto deve ser instalado em local coberto e arejado.

Não instale este equipamento em local úmido. Evite qualquer contato com água.

Não enrole o fio da antena.

Este equipamento deverá ser utilizado exclusivamente com o Transformador Sodramar para iluminação Subaquática. Caso esta solicitação e as demais acima não sejam cumpridas este produto perderá a garantia.

3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Toda instalação deverá ser feita por um profissional qualificado que saiba interpretar e seguir as normas de instalação para produtos de baixa

tensão (NBR 5410 versão atual).
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O Four Fix é um aparelho de comando complementar . Sua instalação é feita em
conjunto com o módulo retificador obrigatório. (fig. 5).

Antes de iniciar a instalação elétrica do aparelho confirme se a tensão de trabalho
do módulo retificador está compatível com a rede elétrica disponível, se necessário, con-

figure de acordo com o manual que acompanha o produto.
É obrigatória a instalação de um DR (Disjuntor residual - sensibilidade 30mA) na

alimentação do módulo retificador, conforme estabelecido no manual que acompanha o
produto. O descumprimento das normas referentes à instalação elétrica do produto pode
ocasionar choques elétricos e danos ao equipamento que não serão cobertos pela garantia.

4. SELECIONAR CORES
Para operar o Fou Fix siga os passos a seguir:
1° Passo - Conectar o módulo retificador na tomada de enegia.
2° Passo - Definir no seletor simples a opção iluminação branco ou

seletor de cores.
3° Passo - Caso opte por iluminação com cores, basta utilizar a chave

seletora para definir a cor desejada entre azul, vermelho, verde ou ciano.

5. DESLIGAR
Para desligar o Four Fix, basta posicionar a chave seletora na posição

desligado e o seletor simples na posição seletor de cores.

A instalação deverá ser feita de acordo com esquema apresentado na fig. 2. Conecte os cabos azul, verde, vermelho e branco
sequencialmente nos respectivos cabos provenientes das luminárias. O cabo preto no conector (-) do módulo e o cabo branco
sequencial no conector (+)
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Não instale um número de luminárias
maior que o recomendado no manual
ou na etiqueta informativa do módulo
retificador.


