
 

 
Parabéns pela escolha por um B2Care Safer Distance. 
Obrigado por adquirir nosso produto e acreditar em nosso conceito. Você acaba de adquirir um produto desenvolvido e fabricado 
no Brasil, movimentando a economia e gerando empregos para brasileiros como você. 
No B2Care Assept Sensor, levamos em conta a acessibilidade, para que todos possam proceder com a sua higienização com 
eficácia e qualidade. 
Para maiores dúvidas ou informações, entre em contato pelo site www.b2gototens.com e nos envie um e-mail p/ 
contato@b2gototens.com. 

 

Instruções de Montagem.  
O Safer Distance vem pronto para uso, basta retirar as proteções plásticas, 
encaixar a placa transparente no recorte da base preta, tomando cuidado 
para que a posição de leitura seja correta. 
 
Após ligado a tomada, você deve configurar a distância que deseja que o 
dispositivo seja acionado.  
 
Posicione uma pessoa ou aponte o sensor para a parede com a distância 
aproximada que deseja e (FIG 02) pressione uma vez o botão DIST (ao lado 
direito de plug de alimentação). A distância está gravada e o dispositivo já 
está pronto para funcionamento.  
 
Para gravar uma nova distância, desligar da fonte/ energia, religar e repetir o 
procedimento de gravação. 
 
Para se calcular a distância, deve se levar em conta a distância do atendente/ 
colaborador atrás do Safer Distance, somada a distância do cliente até a parte 
frontal do dispositivo. 
 
Caso não deseje o sinal sonoro, basta desligar o mesmo no botão BUZ, conforme (FIG 02). 
 
Obs.1: O buzzer nas versões mais atuais estão na parte interna do equipamento não ficando a mostra. 
 

 

Orientações e Cuidados para uso e conservação do seu Safer Distance: 
• Equipamento destinado a uso interno.  
• Para o correto funcionamento do sensor, o mesmo deve estar o mais próximo possível da borda do balcão. 

• O equipamento tem a função educativa, procurando prevenir a transmissão através do distanciamento social, agregando 
mais uma forma de prevenção, não substituindo qualquer outras medidas recomendadas. 

• O sensor é uma área sensível do equipamento e deve ser limpa com cuidado, em nenhuma hipótese empurre ou retire a 
tela protetora dos mesmos, isso pode acarretar erros de leitura ou impedir o correto funcionamento do mesmo e será 
caracterizado como mau uso, não sendo coberto pela garantia.  

• Ao limpar, tome cuidado para usar um pano limpo e macio, nunca utilizar álcool ou outros produtos químicos que possam 
degradar o acrílico. 

 
 
Ficha Técnica: 
• Display em acrílico; 
• Sistema de medição de distância B2Care Bivolt Automático (110/220v); 
• 15x15x08cm (Alt x Larg x Prof); 
• Peso: 800gr 
• Fonte 12V 01A 
 

 

 


