
 

 

MANUAL DO USUÁRIO PARA LUMINÁRIA INOX SPOT SOLAR 
A Luminária Solar é um produto ecológico, alimentado por energia solar através de um painel que 
converte a luz do sol em energia elétrica carregando a(s) bateria(s) interna(s) durante o dia. Um sensor 
fotossensível acende a Luminária Solar automaticamente ao escurecer, devendo ser instalada em local 
que recebe o máximo de luz solar. A fonte de iluminação é em LED superbrilhante, que pode permanecer 
aceso por até 8 horas depois de uma carga de um dia inteiro de sol. 

1. Diagrama e introdução 
 
A Luminária Solar é à prova d’água e adversidades climáticas, contém partes conforme 
mostrado no diagrama A. 
 

 
 

2. Instruções de Instalação 

Favor ler atenciosamente o manual e proceder com 
instalação da Luminária Solar de acordo.  

(1) Remova cuidadosamente a peça principal, haste e 
estaca de fixação da embalagem; 

(2) Pressione o alternador para modo “ON” antes de usá-lo 
(veja diagrama B); 

(3) Conecte a estaca de fixação na haste, insira a ponta da 
estaca de fixação no solo, de forma profunda o bastante 
para firmar a Luminária Solar no solo. Então posicione a 
peça principal na parte superior da haste de fixação 
(veja diagrama C). 

 
                       
 
                              
 



 

 

3. Precauções 
 
(1) Não toque na superfície da parte superior da Luminária Solar; 
(2) Você pode checar a operação da Luminária Solar simplesmente cobrindo completamente a 

superfície do painel solar para ativar o sensor fotossensível; 
(3) Lembre-se que a Luminária Solar foi projetada para funcionar ao escurecer. Assim, se 

houver forte iluminação nas proximidades, a luz LED poderá ser ofuscada ou não ser 
ativada. 

(4)  Apesar da bateria ter sido carregada pelo fabricante, o nível de energia terá, 
provavelmente, diminuído quando você receber o produto. Favor carregar a bateria por um 
dia inteiro para obter desempenho máximo do produto. 
 

4. Recolocando a bateria 
 
Se a Luminária Solar parar de funcionar depois de utilizada por um longo período, talvez a 
bateria tenha ultrapassado sua vida útil. Você pode abrir a tampa do compartimento da bateria 
utilizando uma chave de fenda para trocar por uma nova bateria recarregável.  
(Especificação da bateria: 1.2V Ni-Cd bateria recarregável)  

 
 

5. Observações  

O tempo de vida útil do LED é muito longo, provavelmente você nunca precisará trocá-lo. 


