13838 - LUMINÁRIA SOLAR INOX SUPERLED - 5X MAIS FORTE
INSTRUÇÕES
INSTALAÇÃO

A

CORPO
PRINCIPAL

1. Conecte a haste (parte C) à estaca de fixação (parte D);
2. Gire e remova o corpo principal de aço inoxidável (parte A);
3. Ao abrir a luminária, posicione o interruptor localizado no corpo principal (parte A)
para a posição “ON”;
4. Recoloque o corpo principal de aço inoxidável (parte A) à cobertura de proteção do
LED (parte B);
5. Posicione a estaca de fixação no solo, de forma profunda o bastante para que
sustente a parte principal da luminária.
ATENÇÃO! NÃO pressione o corpo principal da luminária solar (parte A) quando
estiver fixando o produto no solo;
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FUNCIONAMENTO
- A Luminária Solar Inox SuperLED recarrega a bateria utilizando energia solar durante
o dia e acende automaticamente ao escurecer usando a energia armazenada.
- Antes do primeiro uso, permita que o painel solar carregue durante um dia inteiro de
sol para uma carga completa.
- A luz irá acender e apagar automaticamente de acordo com a claridade do ambiente.
- Como ocorre em qualquer bateria recarregável, o período de tempo que a bateria irá
armazenar energia irá decrescer ao longo de sua vida útil. Todas as baterias possuem
um número finito de ciclos de carregamento. Em caso de não ser necessária a utilização
do aparelho por um longo período, recomenda-se que a luminária seja desligada para
preservar a bateria.
- Para verificar o funcionamento, simplesmente cubra completamente a luminária solar,
se estiver operando corretamente a luz acenderá.

SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS
A Luminária Solar Inox SuperLED - 5x mais forte requer uma bateria de Lítio de 3,2V 250mAh recarregável.
1. Gire e remova o corpo principal de aço inoxidável (parte A) e desligue o aparelho movendo o interruptor para a posição OFF;
2. Retire os dois parafusos pequenos e remova a tampa de proteção da bateria;
3. Cuidadosamente remova a bateria;
4. Insira a nova bateria observando a polaridade correta;
5. Coloque novamente a tampa de proteção da bateria e os parafusos.

DICAS DE UTILIZAÇÃO
- Posicione a luminária afastada de outras fontes de luz. Exemplo: Postes de luz, visto que a luminosidade produzida por outras
fontes poderá impedir que o sensor fotossensível opere corretamente;
- Certifique-se de que o aparelho não está posicionado nas sombras, tendo em vista que isso poderá evitar o carregamento
ideal da bateria;
- Adversidades climáticas poderão afetar o nível de energia que a bateria pode absorver durante o dia, resultando em um
menor tempo de operação;
- Antes de armazenar a luminária, limpe-a, espere secar e guarde-a desligada em local protegido;
- Para limpar a luminária utilize um tecido macio e úmido;
- NÃO utilize abrasivos ou solventes;
- NÃO desmonte ou tente consertar a luminária solar, a não ser que seja para realizar a troca de baterias;
- Limpe regularmente o aparelho, tendo em vista que sujeiras no painel solar reduzem o seu desempenho;
- O tempo de vida útil do LED é muito longo, provavelmente você nunca precisará trocá-lo.
- Descarte a embalagem em centro de reciclagem local, separando o papelão das sacolas plásticas;
- Ao final do tempo de vida útil do aparelho, descarte-o em um centro de reciclagem de resíduos domésticos autorizado;
RECICLAGEM OBRIGATÓRIA DA BATERIA: Não descarte as baterias de fosfato lítio em aterros municipais nem as queime, visto que podem explodir. Não abra,
provoque curto circuito ou “destrua” as baterias. Descarte as baterias de acordo com o regulamento local, estatal e federal. Não contém metais tóxicos. Não misture
baterias novas com velhas. Não misture baterias alcalinas, padrão (zinco-alcalina), nem recarregáveis (níquel-cadmio ou níquel hidreto metálico) com as baterias de
lítio fosfato de ferro. Todo consumidor/usuário final deve devolver sua pilha usada a um ponto de venda ou assistência técnica credenciada, conforme resolução
Conama 401 de 04/11/2008. Os pontos de venda ou assistência técnica são obrigados a aceitarem a devolução de sua pilha usada, bem como armazená-la em local
adequado e devolvê-la ao fabricante para reciclagem.
GARANTIA: Este produto tem garantia limitada de um ano. A Ecoforce garante ao comprador original que este produto terá cobertura de defeitos materiais e mão de
obra prestada no serviço da garantia, pelo período de um ano a partir da data da compra. Para obter serviço de garantia, entre em contato com a Ecoforce pelo número
(11) 3957-0606 ou email suporte@ecoforce.com.br para obter mais instruções. Comprovação de data da compra será exigida para o serviço de garantia.

