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Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

1 - Escolha a posição que desejar, seja na horizontal ou vertical; 
2 - Utilize-se dos suportes em ‘’L’’ (inclusos) para depois de fixos, 
   deslizarem nas extremidades da Luminária; 
3 - Com o auxílio de  uma  chave de fendas, parafuse-os na superfície 
   a ser instalada a Luminária;
4 - Encaixe a Luminária nas extremidades deslizando-a pelas pontas. 
    Teste para ver se ficou realmente fixa sem trepidações;
5 - Coloque  a Luminária na tomada em que ela permanecerá instalada. 
    Procure utilizar a tomada mais próxima que houver, para não ficar 
    tracionando demais o cabo de força.

A  Luminária  DNI 6941, de  alta  tecnologia,  funciona  com  40 LEDs  de alto brilho. Pode ser  
instalada  em  alguns segundos, utilizando-se  os suportes (inclusos) para fixação. Basta plugar 
na tomada e  começar a usar. Possui cabo (incluso) com 40 cm. 

Introdução:

-  Não instale a Luminária dentro de líquidos;
-  Evite instalar em locais sem proteção contra chuva e umidade;
-  Este produto não é um brinquedo e oferece risco de choque como 
    qualquer outro aparelho elétrico.

Recomendações:

Instalação:

Prática, Versátil e Econômica

- Não usa reator, Alta Durabilidade
- Consumo inferior a 3,5 Watts
- Ideal  para  qualquer  ambiente,  closets, 
  i luminação direta ou indireta, de lavabos, 
  banheiros, cozinhas, projetos decorativos, etc
  . . .além de muitas outras funções!

Informações Técnicas:
Tensão de Trabalho: de 90 a 240Vac
Potência máxima: 3,5W
Temperatura de cor ( K ): 8000K
Medida Cabo : 40cm
Quant. LEDs: 40
Durabilidade média: 30000 horas
Fluxo Luminoso: 150 Lúmens
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40 LEDs
Potência máx.: 3,5W

DNI 6941
LUMINÁRIA 

DE SOBREPOR

127/220V (Bivolt)
50/60Hz


