
+ BRILHO

+ POTÊNCIA

+ ECONOMIA

                                    Termo de Garantia
• Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses  a  partir  da  data  de  
emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas  
de conserto ou alterações no  circuito interno do aparelho, por pessoas  não 
autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada. 
O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser  trocado no local 
onde foi adquirido conforme o período determinado  pelo  Estabelecimento.
Juntamente com a Nota Fiscal de compra ( ou cópia ), após  este período e
estando no prazo de 06 meses, o produto deverá  ser encaminhado a nossa
Assistência Técnica (veja endereço em nosso site) juntamente  com a  Nota
Fiscal de compra (ou cópia) ficando por conta do cliente os custos de envio 
( ida e volta ), bem  como  os custos  de Seguro, embalagem, ou  qualquer  
outro custo incidente no transporte  do produto. • Esta  garantia não cobre  
problemas causados por  falta  de  cuidados  ou  manutenção  do  produto.
• Não estão  cobertos  por esta garantia componentes  que  se  desgastam   
naturalmente  como lâmpadas, fusíveis ou baterias.• Fora  do  período  de 
garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos  dos reparos  fi-
carão por conta do Cliente.
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Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

ATENÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Por Favor: Antes de usar o produto, remova a película protetora que cobre 
o painel de capitação de luz solar a fim de que possa operar normalmente o 
processo de absorção e recarga da bateria. 

Ideais para: 
- Passeios;
- Jardins;
- Iluminação Decorativa; 
- Entrada de Garagem etc...

Absorve a luz solar e acende automaticamente ao cair da noite através de fotocélula.
Balizadora "Tipo Poste" , caixa cilíndrica em inox de fino acabamento com difusor translúcido e 
ponteira de fixação em piso de terra.

 A Tecnologia da Energia Solar Sustentável ao seu alcance!

   Para  que haja maior eficiência da carga  da  bateria, 
   proporcionando assim maior tempo de funcionamento 
   e iluminação do LED, instale a luminária em local que, 
   durante a maior parte do dia, receba mais incidência 
   de luz solar.

Fig.1

INSTALAÇÃO:

ATENÇÃO:

1)  Desrosqueie a tampa superior com uma leve torção. 
     Retire o lacre plástico que impede que a bateria se 
     ligue ao polo. Recoloque a tampa.
2)  Caso o produto não acenda imediatamente ao es-
     curecer, deixe-o ao sol para que sua bateria recar-
     regue. Para uma carga plena  deverá  permanecer
     no mínimo  8h  ao  sol. O LED se acenderá quando 
     estiver  em  um  ambiente  totalmente   escuro.
3)  Se desejar que  fique  em  terreno  mole - terra, 
     grama ou pedriscos -  utilize  o  espeto  removível
     que está  alojado  na  parte  interior da luminária. 
     Desencaixe a tampa inferior com uma  leve  torção 
     retire-o e fixe-o no furo retangular da base voltada 
     para baixo. Recoloque a tampa.
4) Produto resistente a água, chuva e/ou intempéries, 
     não é à prova de água.

TAMPA INFERIOR

PONTEIRA DE FIXAÇÃO
 REMOVÍVEL

Contém Bateria recarregável
Descartar apenas em local apropriado

ATENÇÃO:

BATERIA
RECICLÁVEL

Luminária Balizadora
Solar
Luminária Balizadora 
Solar

DNI 6119DNI 6119

- Inox - LED Azul- Inox - LED Azul

ENERGIA SOLAR

DNI 6119
LUMINÁRIA 

BALIZADORA
SOLAR

Tipo  Poste

= COM FOTOCÉLULA =

- Tensão de Trabalho: 1,2V
- Alimentação:  Bateria recarregável de 
  1,2V/600mAh Ni-Cd tipo AAA (inclusa)
- Potência máxima: 100mW
- Autonomia com fluxo luminoso 
  nominal: até 6 horas
- Fluxo Luminoso: 0,7 Lumens
- Comprimento de onda: 460Nm
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