
SAi DA FRENTE 

LUZ SOLAR CONDUZIDA 

lnformacóes de sequranca importantes 
• Nao descarte a bateria no fogo. lsto pode resultar numa explosáo. 

• Nao exponha a luz ao fogo ou calor intenso, pois a bateria pode explodir. 

• Nao mergulhe em água. 

• Nunca olhe directamente para a luz nema faca brilhar nos olhos de outra pessoa. 

• Siga as instrucóes de sequranca adequadas para evitar cair de urna escada. 

• Consulte o guia de seguranya do seu edificio local, se necessário, para instalar a lampada num edificio. 

Dois anos de garantía da batería, 5 anos de garantía da lampada 
Por favor, leia este folheto cuidadosamente e guarde-o para referencia futura. • Esta garantía nao se aplica a danos causados por mau uso ou instalacáo ou conexáo inadequada. 

• Esta garantía nao cobre acessórios, lampadas, baterias, acidentes, alteracóes, uso ou reparo nao autorizado, negligéncia, mau uso, abuso, 
danos ou defeitos resultantes do desgaste normal (incluindo lascas, arranh6es, abras6es ou descoloracáo devido ao uso ou exposicáo ao 
sol), ou falha em seguir as instrucóes de cuidado e rnanutencáo, incéndio, inundacáo e torca maior. 

• Esta garantia nao inclui responsabilidade por danos acidentais ou consequenciais. 

Liga de aluminio 

Vidro temperado 

lnstrucóes de Fixacáo 

3-3-Remova o suporte do invólucro da lampada. 2-Remova o suporte do painel solar. 1-Fixe o suporte do painel solar a 
superfície de montagem. 

lnstalacáo 

A luminária deve ser instalada numa superficie plana e estável. 

Evite instalar a luz perto de um aparelho de ar condicionado, aquecedor central ou sistema de alta tensáo, 

A placa de carga solar deve ser colocada num local ensolarado onde a quantidade máxima de luz solar possa ser recolhida. Normalmente, a 
placa solar deve ser orientada em urna direcáo (sul) em que a luz solar pode carregar a placa por pelo menos 3 horas por día (5 horas por 

dia se estiver atrás de urna geleira). 

Utilize um pano macio e húmido para limpar periodicamente (pelo menos urna vez por ano) o carregador para evitar reduzir a potencia de 
saida devido a acurnulacáo de pó. 

Chave de lenda 

Berbeqmm elétnco L8p1s 

Marte<o 

Nota: Por favor, traga as segulntes ferramentas 

1 .  Por favor, mantenha-o longe das enancas. 

2. Este produto pode ser instalado ao ar livre, mas sugerimos 
contra chuva/tempestade e vigas altas. 

Procedimento rápido de conflquracáo 
A¡Advertencia! 

5- Conecte o cabo do painel solar ao cabo da lampada. 

Desligad() 

Aceodt:rse eo enoitecer 
e leche-se eutomaticamenle após 5 horas. 

Reduzir o bn1h0 

• lgmi,ao 

Aumentar o bnlho 

4- Fixe o corpo da lampada no suporte, ajuste o 
angulo necessári 

Este produto deve ser eliminado de forma responsável no final da sua vida útil. Por favor, recicle onde 
instalayOes.Consulte a autoridade local ou distribuidor para obter informayóes sobre reciclagem 

lntroducáo ao controle remoto 

lgni� notuma automática -4-,,=-,.,-::,,----.. 
por controle de luz 

Ac.ende-se 80 eootecer e fecha-se 
autometicamente após 3 horas 

Carpo da 
Potencia 50W 100W 150W 

lampada Tipo de lampada LEO 2835 

Tamanho 190x219x45mm 228x315x46mm 275x315x46mm 

Capacidad e 10000MA 20000MA 30000MA 

Batería Material Fosfato de litio fosfato de ferro Bateria 

Tamanho 32650x2 32650x4 32650x6 

Potencia 12W 15W 22W 

Painel solar Material Polissilício 

Tamanho 350x280x17mm 350x350x17mm 350x480x17mm 

Lumen 700LM 1400LM 2100LM 

lluminacáo >10LUX >20LUX >30LUX 

Temperatura de coloracáo 3000K/4500K/6000K 

CRI 
"'ªº 

EMC(conform) GB17743 

Nivel de proteccáo (conform) IP65 

Nivel de protecéo contra raios {conform) >5000V 

temperatura de trabalho -10'C - +45'C 

Controle remoto 

50W,100W, 150W: 

O tempo de carregamento com irradiacáo solar é de 5-8 horas, mas há muitos fatores devido aos processos de uso e da reqiáo com os clientes. 

• Tempo de descarga, nosso modo é de 100% de brilho na primeira hora, 80% de brilho na segunda hora, 60% de brilho na terceira hora, 
50% de brilho na quarta hora, 30% de brilho na quinta a sexta hora. Ele nao desligará até o amanhecer e mudará para o modo de carga. 

• Funcáo de temporizador: 3H, 5H, 8H, 8H 

• Outro modo é o modo de ajuste da luminosidade, que é indicado no controlo remoto. 

• Melhor efeito, recomenda-se a utilizacáo do modo automático "AUTO". 

• Por padráo, a ligayao (instalada) é normalmente feita em modo automático. 

• Modo automático: O brilho de toda a lampada pode ser controlado de forma adaptável dependendo da própria energia da bateria. 

Esboço:

Válvula de 
ventilação

Válvula 
anti-condensação

Ficha de dados

Directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos
existem


