
 



A Luminária de Mesa LED Touch SLM-102, é portátil, com design moderno, 

haste flexível e ideal para uso em escritório, dormitório, sendo indispensável 

para estudo, trabalho e leitura. Foi desenvolvida para ser econômica com 

iluminação LED e para utilização em ambientes internos. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Alimentação 
5V/DC – 600mA ~1,5A (USB) ou  
3 pilhas AA (não inclusas) 

Potência 4,5W 

Iluminação 6 LEDs – 0,5W 

Temperatura de Cor 6000 ~ 6500K 

Fluxo Luminoso 220lm 

Dimensões 140Ø x 480mm 

Peso (Aproximado) 642g 

 

VISÃO GERAL DO PRODUTO 

 



INSTRUÇÕES DE USO 

 ADVERTÊNCIA 

Antes de usar o equipamento, siga atentamente as instruções deste 

manual. A instalação do equipamento de modo errado causará danos 

irreparáveis ao mesmo, não cobertos pela garantia, bem como poderá 

causar danos ao usuário e ao local instalado. 

Esta luminária acompanha cabo USB para alimentação do equipamento, que 

pode ser acoplado a um computador ou carregador com tensão de saída de 

5V/DC ou pode ser alimentada por 3 pilhas AA. 

1. Posicione a luminária em uma superfície plana. 

2. Insira o conector de alimentação do cabo na luminária e a saída USB do 

cabo em um computador ou em um carregador 5V/DC ligado a uma 

tomada. 

3. Pressione o botão Touch        ON/OFF para ligar ou desligar a luminária. 

4. Utilize 3 pilhas AA (não inclusas) caso queira ligar a luminária sem fio. 

 

HASTE ARTICULÁVEL 

A Luminária de Mesa LED Touch SLM-102 tem uma 

haste flexível que permite direcionar a luz onde você 

preferir. 

 

MANUTENÇÃO 

Esta seção fornece informações de manutenção básica sobre a instalação e 
troca de pilhas. 

 

Advertência 

Não tente reparar ou efetuar qualquer serviço no equipamento, a menos 

que esteja qualificado para tal tarefa e tenha em mente informações 

sobre manutenção contidas neste manual. 

Para evitar choque elétrico ou danos ao equipamento, não deixe entrar 

água dentro do mesmo. 

 

 



I. Instalação e Troca de Pilhas 

 

1. Deslize a tampa localizada na parte inferior do equipamento. 

2. Abra o compartimento das pilhas. 

3. Insira 3 pilhas AA ou substitua por outras equivalentes (verificar 

especificações técnicas).  

4. Feche a tampa e deslize-a novamente para fechar o compartimento. 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

AVISO: Ao utilizar qualquer equipamento elétrico, precauções básicas 

devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes: 

 Este equipamento é indicado apenas para uso interno. 

 Não instale ou guarde o produto em lugares onde possa molhar, onde haja 

o risco de cair ou danificar o equipamento. 

 Para reduzir o risco de choque elétrico, não coloque o produto na água ou 

em outros líquidos e sempre mantenha-o em locais secos em temperatura 

ambiente. 

 Nunca submeta o aparelho a temperaturas extremas ou forças mecânicas 

severas, pois isso pode resultar na deformação do equipamento. 

 Nunca tente reparar ou desmontar o equipamento sob nenhuma 

circunstância. 

 Utilize pano seco para a limpeza do equipamento. 

 Mantenha o equipamento e a embalagem fora do alcance de crianças. 

 Não use o aparelho caso esteja danificado. 



GARANTIA DO PRODUTO 

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 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 à 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. Situações não cobertas por esta Garantia: 

a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso 

ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, 

umidade, maresia, frio e calor intensos); 

b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de 

produto não realizados/executados pela empresa; 

c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela 

empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso 

institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados 

para esse fim; 

d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de 

instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no 

produto; 

e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o 

produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco 

resistentes, etc.; 

f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as 

instruções deste manual; 

g) Danos causados por acidentes, quedas, sinistros. 

 

 

 



 


