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                                    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.

Importado e distribuido por: DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

CNPJ.: 63.023.006/0001-02 - SAC: +55 (11) 3933-8888 

Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP - CEP: 02712-140 - Brasil

Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação
www.dni.com.br

Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

• Alimentação: 127V/220Vac - Bivolt (50/60Hz)
• Bateria: Li-ion recarregável  3,7Vdc - 1,0Ah
• Iluminação: 30 LEDs SMD Alto Brilho
• Temperatura de cor: 6400K
• Fluxo Luminoso Posição Intenso: 180 lúmens
• Fluxo Luminoso Posição Suave: 120 lúmens
• Autonomia: Intenso até 3:30h / Suave até 7h
• Potência Máxima: 1,8W
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- Nunca desmonte este produto, há risco de choque 
   elétrico além de perda da garantia.
- Nunca deixe este produto cair, pois poderá danificá-lo 
   acarretando em mal funcionamento.
- Proteja este produto de umidade, água e intempéries.
- Não exponha este produto a altas  temperaturas, isso 
   poderá causar danos ao produto e a bateria.
- Mensalmente desconecte a luminária da tomada, 
  por  10 a 20min. Este processo prolonga a vida útil 
  da bateria.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Selecione o modo de funcionamento através da  Chave 
Seletora (fig.2) na parte lateral da luminária a seguir:
INTENSO - Quando  a  luminária  estiver  conectada  à 
tomada, carrega a bateria e se houver falta de energia 
elétrica, os LEDs acenderão com luminosidade  máxima.
DESLIGADO - Carrega a bateria. Os LEDs estarão sempre 
apagados.
SUAVE - Quando a luminária estiver conectada à tomada, 
carrega a bateria e se houver falta de energia  elétrica, 
os LEDs acenderão com luminosidade moderada.

FUNCIONAMENTO

Para testar, conecte o cabo de energia na rede elétrica, 
posicione a Chave  Seletora  em  INTENSO  ou  SUAVE  e 
pressione o Botão TESTE (fig.2). A luminária se acenderá 
com intensidade luminosa  da  posição  selecionada  e 
conforme a carga disponível da bateria.

BOTÃO TESTE

Abra o compartimento localizado na parte 
posterior (fig.1) da luminária, retire o 
cabo  de  energia  e  conecte-o a  uma 
tomada 127/220V e deixe-a carregando. 
Para um período de 48h se for em 127V e
24h se for em 220V.
OBS: a bateria receberá carga independente da posição
da Chave Seletora (fig.2). Acenderá o LED  Indicador  de 
Carga e Funcionamento -CARREGANDO-. 
Instale-a  na  parede  usando  fita  adesiva  de  boa 
qualidade ou utilize os parafusos e buchas (inclusos) 
fixando pelos encaixes próprios da parte posterior.

A Luz de Emergência Slim com 30 LEDs SMD é um produto 
com a função de iluminar  na  ausência de energia 
elétrica externa.

INSTALAÇÃO

APRESENTAÇÃO

(fig.1)
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LUZ DE EMERGÊNCIA 
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BIVOLT
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Controle de Sobrecarga
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