Português
Kits de botões designer-style

Instruções de instalação
Por favor, leia antes de instalar

RadioRA®-SR, RadioRA®2 e
HomeWorks®
SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B,
-4FS*, -4S*, -4SIR*, -5B, -5FS*,
-5BRL, -6B, -6BRL, -7B

SKD-1B

SKD-2B

SKD-3B

SKD-3BRL

SKD-4B

SKD-4FS*

SKD-4S*

SKD-4SIR*

SKD-5B

SKD-5FS*

SKD-5BRL

SKD-6B

Visão geral

Instalação

Estes kits de botões designer-style
permitem a personalização de teclados
numéricos designer-style em um sistema
RadioRA-SR, RadioRA 2 ou HomeWorks.
Os kits de botões podem ser usados para
alterar a cor e a configuração dos botões,
bem como adicionar gravações para
identificar claramente a função de cada
botão.

1. R
 emova o espelho e seu adaptador do
teclado numérico (se for o caso).

Notas importantes
Montagem: Antes de instalar os kits de
botões ou espelhos, verifique se todos os
controles estão montados e instalados
corretamente e se os controles estão
limpos (por exemplo, sem gesso ou
reboco).antes de instalar os kits de botões
ou espelhos.
Espelhos: Recomenda-se usar os
espelhos Claro® e Satin Colors® da
Lutron para garantir uma melhor aparência
estética e combinação de cores. Não pinte
kits de botões nem espelhos.

SKD-6BRL

SKD-7B

*Somente HomeWorks e RadioRA 2
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Limpeza: Para limpar, passe um pano
limpo úmido. NÃO use soluções químicas
de limpeza.
Gravações: O Certificado de Gravação
Pré-pago fornecido com o teclado
numérico pode ser trocado por kit de
botões/espelhos gravados. Para pedir um
kit de botões/espelhos gravados, siga as
instruções do website da Lutron em
http://www.lutron.com/buttons.

Remoção do kit de botões

2. R
 emova o kit de botões instalado
atualmente (se for o caso). Com uma
pequena chave de fenda, remova o
kit de botões do teclado numérico
forçando-o cuidadosamente na parte
superior.
3. E
 ncaixe o kit de botões alinhando as
duas abas na parte inferior do kit de
botões com os dois encaixes no teclado
numérico acima do parafuso de fixação
Diagrama de montagem
inferior. Com os polegares, pressione a
Adaptador
parte inferior do kit de botões e depois
Parafusos de da Frente Parafusos de
encaixe a parte superior. Consulte
montagem do
montagem
adaptador
para teclado
Espelho
Remoção do kit de botões.
Teclado

4. P
 renda o adaptador de espelho e o
espelho Lutron Claro ou Satin Colors.
Consulte Diagrama de montagem
a. Insira os parafusos de fixação do
teclado, sem apertá-los.
b. Instale o adaptador do espelho na
frente do teclado numérico. Aperte os
parafusos de fixação do espelho.
c. A
 perte os parafusos até o adaptador
ficar no mesmo nível da parede (não
aperte demais).
d. E
 ncaixe o espelho no adaptador e
verifique se os botões estão bem
alinhados.
e. S
 e os botões estiverem desalinhados,
afrouxe os parafusos do teclado
apropriadamente.

Caixa de
embutir
Teclado

Kit de
botões
O espelho e o adaptador são
adquiridos separadamente.

Garantia
Para obter informações sobre a garantia,
consulte o termo de Garantia que
acompanha o produto, ou visite
www.lutron.com/resiinfo.
Este produto pode estar coberto por pelo menos uma das
seguintes patentes norte-americanas: 4.835.343; D436.930;
D453.742; D456.783; D461.782; D465.460 e pelas patentes
estrangeiras correspondentes. Existem patentes pendentes nos
EUA e em outros países. Lutron, RadioRA, Claro, Satin Colors e
o logotipo do sol são marcas registradas da Lutron Electronics
Co., Inc.
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