
 



A Luminária LED com Sensor e Lanterna SLM-301, possui função de iluminação 

com sensor de movimento, luz de emergência e lanterna portátil. Ideal para uso 

em corredor, sala, escritório, dormitório, banheiro, garagem fechada, entre outros. 

Indispensável para iluminar ambientes com idosos e crianças. 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Tensão e Frequência 

(Carregador Indutivo) 

127V/AC - 50~60Hz - S21LM008 
220V/AC - 50~60Hz - S21LM009 

Potência 2W 

Alimentação  Bateria de lítio (recarregável) 3,7V 250mAh 

Tempo de recarga De 6 a 7 horas 

Iluminação LED 15 LEDs (frontal) + 5 LEDs (superior)  

Cor da luz Branca 

Autonomia 
Aprox. 1,5h (Luz frontal), aprox. 1,5h (Luz 
superior)  

Alcance do sensor Até 3 metros de distância 

Duração da luz do sensor 20 ~ 30 segundos 

Dimensões 152 x 50 x 35Ø mm 

Peso (Aproximado) 123g 

Peso Carregador 77g 

 

VISÃO GERAL DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUÇÕES DE USO 

 

 ADVERTÊNCIA 

Para evitar choques elétricos, ferimentos pessoais e danos ao equipamento, 

leia atentamente as instruções de uso a seguir. 

Antes de conectar na tomada, verifique se a voltagem da luminária (indicada 

na etiqueta) está de acordo com a rede elétrica do local 127V ou 220V. A 

instalação do equipamento na voltagem errada causará danos irreparáveis 

ao mesmo, não cobertos pela garantia, bem como poderá causar danos ao 

usuário e ao local instalado. 

I. Função Iluminação por Sensor de Movimento 

  

1. Conecte a Base Carregadora (B) na tomada 

(verifique antes a voltagem correta).  

2. Encaixe a Luminária (A) na Base Carregadora 

(B). A Luz Frontal (D) irá acender para indicar 

que está em funcionamento e desligará 

automaticamente após alguns segundos. 

3. A Luz Frontal (D) irá acender automaticamente 

ao detectar movimento quando o ambiente 

estiver escuro.  

 

      OBS.: Esta função será ativada apenas em ambientes escuros, sem 

iluminação. Para melhor funcionamento desta função o equipamento 

deve ser instalado em um local sem obstruções ou objetos ao redor do 

sensor. 

II. Função Luz de Emergência 

1. Mantenha a Luminária (A) encaixada na Base 

Carregadora (B) conectada na tomada. 

2. A Luz Frontal irá acender automaticamente em 

caso de queda de energia elétrica.  

 

 



III. Função Lanterna 

1. Retire a Luminária (A) da Base Carregadora (B) e a Luz Frontal (D) será 

ativada automaticamente. 

2. Para ativar a Lanterna Superior (C), pressione o 

botão “ON/OFF”    (E) uma vez. A Luminária 

poderá ser utilizada como lanterna portátil. 

3. Pressione o botão “ON/OFF”    (E) novamente 

para desligar a Lanterna. 

MODO DE CARREGAMENTO.  

Ao encaixar a Luminária (A) na Base Carregadora 

(B), as baterias internas serão carregadas 

automaticamente pelo Carregador Indutivo. 

O processo de carregamento terminará 

automaticamente quando a bateria estiver totalmente 

carregada. Durante este processo a Base 

Carregadora (B) e a parte inferior da Luminária (A) 

poderá aquecer. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

AVISO: Ao utilizar qualquer equipamento elétrico, precauções básicas 

devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes: 

 Use apenas a Base Carregadora (B) original fornecida pelo fabricante para 

carregar a  Luminária. 

 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 em locais secos com temperatura 

ambiente. 

 Para aumentar o tempo de vida da bateria, recarregue apenas quando os LEDs 

perderem o brilho.  

 Para reduzir os riscos e danos, não deixe crianças utilizarem o equipamento. 

 Este equipamento é indicado apenas para uso interno. 

 

 



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. 
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