ADVERTÊNCIA
Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de
uso a seguir:
• Não olhe diretamente para a luz, ou direcione-a para outra pessoa, Risco de danos a visão.
• Não utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo,
inflamável ou com fortes campos magnéticos.
• O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
• Mantenha o equipamento e sua embalagem longe do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência

10W

Tipo de Iluminação

30 LEDs SMD
100% - 900 lumens
30% - 270 lumens

Fluxo Luminoso
Modos de Iluminação
Temperatura de Cor

100% - 30% - Desliga
6000K-6500K (Branca Fria)

Alimentação

Tempo de Carga

Bateria Interna Recarregável: 7,4V–2200mAh Li-íon
100% - até 2 horas
30% - até 5 horas
3 horas

Tensão do Carregador de Tomada
Tensão do Carregador Veicular

100V~240V – 50/60Hz (Bivolt Automático)
12V

Suporte Articulável
Base

Rotação vertical de até 180º
Rotação horizontal de até 360º

Grau de Proteção contra Água
Grau de Proteção contra Impactos

IP 54
IK 07

IRC
Temperatura de Operação

>80
- 10°C ~ 60°C

Dimensões do Refletor
Dimensões da Base

190x225x46mm
218x38x184mm

Peso
Garantia

1,095Kg
6 meses

Autonomia
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ESTRUTURA DO PRODUTO

1. Alça para Transporte
2. LED SMD
3. Botão do Suporte
4. Suporte Articulável
5. Parafuso
6. Base Móvel (Acessório Incluso)
7. Botão Liga / Desliga
8. Entrada p/ Carregador
9. Carregador Veicular
10. Carregador de Tomada

INSTRUÇÕES DE USO
1.

Pressione uma vez o Botão Liga/Desliga (7) para ligar o LED SMD (2) com intensidade
100%.

2.

Pressione pela 2ª vez o Botão Liga/Desliga (7) para ligar o LED SMD (2) com intensidade
30%.

3.

Pressione pela 3ª vez o Botão Liga/ Desliga (7) para desligar o equipamento.

SUPORTE ARTICULÁVEL E BASE
1.

O Suporte Articulável (4) permite rotação até 180º para melhor posicionamento do
equipamento.

2.

Utilize a Base Móvel (6) para melhorar a proteção e estabilidade do equipamento. Encaixe a
Base Móvel (6) no Suporte Articulável (4) e fixe-os com o Parafuso (5) que acompanha. A
base permite uma rotação horizontal de 360º ao equipamento para melhor direcionamento
da iluminação.
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CARREGAMENTO DE BATERIA INTERNA:
ATENÇÃO: Antes de utilizar pela primeira vez, carregue completamente a bateria do
produto. Caso fique sem utilizar por longo período de tempo, recomenda-se carregá-lo pelo
menos 1 vez ao mês para evitar que a bateria interna do produto seja danificada, podendo
invalidar a garantia.
1.

Abra a tampa da Entrada para Carregador (8) localizada na parte posterior do equipamento.

2.

Insira o conector do Carregador Veicular (9) ou do Carregador de Tomada (10).

3.

Uma luz vermelha acenderá indicando que a bateria do equipamento está carregando.

4.

Uma luz verde acenderá indicando o carregamento total da bateria.

5.

Após o carregamento total da bateria, feche cuidadosamente a tampa da Entrada para
Carregador (8).
ATENÇÃO! Certifique-se de que a tampa esteja totalmente encaixada, pois a água e a
umidade podem danificar o equipamento em caso de uso externo em condições de
chuva ou umidade.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
No caso da queima dos LEDs ou da placa eletrônica, 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.
1.

Periodicamente limpe o equipamento com um pano macio umedecido com água.

2.

Não use produtos abrasivos ou solventes.

3.

Caso o produto fique sem uso por muito tempo ou sem recarregar a bateria interna, o
mesmo poderá ser danificado. Para melhor desempenho carregue o equipamento no
mínimo 1 vez ao mês para não danificar a bateria interna.

4

GARANTIA DO PRODUTO
O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
1. 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.
2. 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.
3. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso,
conservação e manutenção.
4. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a
nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e do número de série.
5. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou
empresa contratante.
6. 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 e/ou sinistros.
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