
 



INSTRUÇÕES DE USO 

 ADVERTÊNCIA 

Para evitar choques elétricos, ferimentos pessoais e danos ao 

equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir: 

 

 Verifique se a tensão da rede é compatível com a tensão de operação da 

lupa (90V~240V - 50/60Hz). Ligar a lupa na tensão fora da especificada 

poderá danificar o circuito eletrônico e os LEDs, descaracterizando a 

garantia do produto. 

 Não utilize ou armazene a lupa em ambientes de alta temperatura, umidade, 

explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O equipamento 

pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.  

 A lupa pode apenas ser montada em    

   superfícies horizontais com espessura de  

   12mm a 70mm. 

 Não exponha a lente diretamente ao sol. Risco  

   de incêndio. 

 Mantenha o produto e sua embalagem longe do  

   alcance de crianças. 

 Não gire a lupa com luminária além do limite de  

   rotação, pois danificará o aparelho e  

   ocasionará na perda da garantia. 

 

Para instalação em bancada (HL-900LED): 

1. Fixe o suporte na lateral de qualquer superfície horizontal. 

2. Insira a haste inferior do braço no furo do suporte. 

3. Ajuste o braço articulado para a melhor altura de trabalho. 

4. Conecte o cabo de força na tomada e ligue o botão na parte superior da 

lupa. 

 

 

MANUTENÇÃO 

 ADVERTÊNCIA 

No caso da queima dos LEDs ou da placa eletrônica ou o cabo de força estiver 

danificado, os mesmos deverão ser substituídos exclusivamente pelo 

fabricante ou pelo serviço da rede autorizada ou por pessoa qualificada para 

tal, a fim de evitar riscos de choque elétrico ou problemas na instalação. 



ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Uso apenas em ambientes internos 

Lupa de Bancada 

Material da Lente: Vidro 

Temperatura de operação: -5ºC a 40ºC 

Umidade relativa do ar: ≤95% 

Aumento: 5D* (*Dioptria) 

Lâmpada: 56 LEDs 

Tensão: Bivolt automático 90V~240V – 50/60Hz 

Potência: 18W 

Diâmetro da lente: 170mm (6.7 polegadas) 

Extensão do braço: ± 1m 

Iluminação: LED 

 

GARANTIA DO PRODUTO 

1. O prazo de garantia deste produto é de 3 meses. 
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal 

de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o 

produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica 

autorizada da Solver para avaliação técnica. 

3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste 

manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da 

Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do 

solver@solverbrasil.com.br 

4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições 

normais de uso, conservação e manutenção. 

5. Ao encaminhar qualquer produto para Solver ou rede autorizada, o cliente 

deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do 

número de série do produto. 

6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade 

do cliente ou empresa contratante. 

7. Perda de garantia do produto nos seguintes casos: 

a) Mau uso, alteração das características originais ou danos causados por 

acidente ou condições anormais de operação ou manuseio. 

b) Violação do produto. 
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