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Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

Tensão de trabalho: 1,2V
Alimentação: Bateria recarregável tipo AAA
                      1,2V / 200mAh Ni-Cd ( inclusa )
Potência máxima: 60mW
Autonomia com fluxo luminoso nominal: até 6 horas
Fluxo Luminoso: 1,2 Lúmen
Temperatura da cor (K): 6000K - Branco Frio

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

POR FAVOR:

INSTALAÇÃO:

1)  Desencaixe a tampa superior cuidadosamente até soltá-la.
     Localize a chave ON/OFF ( Liga/Desliga)                na parte 
     inferior da tampa próximo ao LED e mova-a para a posição 
     ‘’ON’’ ( Liga ). Recoloque a tampa. Em seguida se desejar 
     que fique em  terreno  mole: terra, grama  ou  pedriscos, e 
     encaixe a ponteira para fixação. A Luminária estará pronta 
     para ser uti l izada. Ao escurecer o ambiente ela deverá se 
     acender e, ao clarear se apagar.
2)  Caso o produto não acenda imediatamente ao escurecer, 
     deixe-o ao sol para que sua bateria recarregue.
3) Produto resistente a  intempéries, não é à prova de água.

     

   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.

ATENÇÃO:

(Fig.1�e 2)

Balizadora com difusor translúcido e haste com fixação para piso em terreno mole 
como terra, grama, ou pedriscos através de ponteira.

Ideal para: Passeios / Jardins / Iluminação Decorativa / etc... 

A Energia Solar ao seu alcance!!! 
Absorve a Luz Solar Acendendo ao Escurecer

DADOS TÉCNICOS

Contém Bateria recarregável
Descartar apenas em local apropriado
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