
LUMINÁRIA SOLAR BALIZADORA MULTICOR 

 

 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

- Conecte a haste à estaca de fixação; 

- Conecte o bulbo a haste da luminária; 

 

- Gire e remova o painel solar do bulbo para 

remover a fita de segurança da bateria ativando 

a luminária; (Fig. 2&3) 

- Reencaixe o painel solar ao bulbo; 

  

- Posicione a estaca de fixação no solo, de 

forma profunda o bastante para fixar bem a 

luminária solar.

 

As Luminárias Solares funcionam 

automaticamente, carregando durante o dia e 

iluminando ao escurecer. 

 

 

INSTRUÇÕES 

- A luminária recarrega a(s) bateria(s) utilizando 

a energia solar durante o dia e acendem 

automaticamente ao escurecer usando a 

energia armazenada; 

- Antes do primeiro uso, remova a fita de 

segurança da bateria, instale-a em local exposto 

ao sol direto para permitir que o painel solar 

carregue a bateria; 

- A luz LED irá acender e desligar 

automaticamente dependendo do nível de 

claridade no ambiente; 

- Permita exposição direta ao sol por um dia 

inteiro para um melhor desempenho; 

- Como ocorre em qualquer bateria 

recarregável, o período de tempo que a bateria 

irá armazenar energia irá decrescer ao longo do 

tempo de vida útil da bateria. Todas as baterias 

possuem um número finito de ciclos de 

carregamento. Em caso de não ser necessária a 

utilização do aparelho por um longo período, é 

recomendado retirar a bateria para manter a 

luminária desligada preservando a vida útil das 

baterias;  

- Para verificar o funcionamento, simplesmente 

cubra completamente a luminária solar. Se a 

luminária solar estiver operando corretamente, a 

luz acenderá; 

- Antes de armazená-la, limpe-a, espere secar e 

guarde-a em local protegido. 

ATENÇÃO 

- NÃO pressione o corpo principal da luminária 

solar quando estiver fixando o produto no solo; 

 - Posicione a luminária afastada de outras 

fontes de luz, ex.: Postes de luz, visto que a 

luminosidade produzida por outras fontes 

poderá impedir que o sensor fotossensível 

opere corretamente;  
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- Certifique-se de que o aparelho não está 

posicionado nas sombras, tendo em vista que 

isso poderá evitar o carregamento ideal da 

bateria; 

- Adversidades climáticas poderão afetar o nível 

de energia que a bateria pode absorver durante 

o dia, resultando menor tempo de operação; 

- Limpe o aparelho com tecido macio e úmido; 

- NÃO utilize abrasivos ou solventes; 

- NÃO desmonte, ou tente consertar a luminária 
solar a não ser que seja para trocar as baterias;  
 

- Limpe regularmente o aparelho, tendo em vista 

que sujeiras no painel reduzem o desempenho 

da luminária solar. 

 

TROCANDO A BATERIA 

- Cada Luminária requer uma bateria AAA Ni-

Mh (pilha palito) recarregável; 

- Gire e remova o corpo principal da proteção da 

luz; 

- Remova cuidadosamente a bateria do corpo 

principal; 

- Observe a correta polaridade quando inserir a 

nova bateria; 

 

             

 

 

 

RECICLAGEM OBRIGATÓRIA DA PILHA 

Todo consumidor/usuário final deve devolver 

sua pilha usada a um ponto de venda ou 

assistência técnica credenciada, conforme 

resolução Conama 401 de 04/11/2008. Os 

pontos de venda ou assistência técnica são 

obrigados a aceitarem a devolução de sua pilha 

usada, bem como armazená-la em local 

adequado e devolvê-la ao fabricante para 

reciclagem. 

EMBALAGEM 

- Descarte a embalagem em centro de 

reciclagem local; 

- Descarte o papel e papelão separadamente 

das sacolas plásticas em centro de reciclagem 

local; 

- Descarte o aparelho ao final de seu tempo de 

vida útil em centro de reciclagem de resíduos 

domésticos autorizado.     

Observações: 

O tempo de vida útil do LED é muito longo, 

provavelmente você nunca precisará trocá-lo. 

 

GARANTIA:  

Este produto tem garantia limitada de um ano. A 

Ecoforce garante ao comprador original que 

este produto terá cobertura de defeitos materiais 

e mão de obra prestada no serviço da garantia, 

pelo período de um ano a partir da data da 

compra. 

Para obter serviço de garantia, entre em contato 

com a Ecoforce pelo número (11) 3957-0606 ou 

e-mail: suporte@ecoforce.com.br para obter 

mais instruções. Comprovação de data da 

compra será exigida para o serviço de garantia. 


