
 

LUMINÁRIA SOLAR 
PEQUENA COM SENSOR 

ECOFORCE 
MODELO：15560 

█ COMO ESCOLHER O LOCAL DE 

INSTALAÇÃO DA SUA LUMINÁRIA SOLAR  
Atenção: Luz Solar Direta no painel é 
importante para o funcionamento da luminária 
solar. Quanto mais exposto à luz direta do sol o 
painel solar ficar durante o dia, funcionará com 
mais eficiência e autonomia.  
 
■ Luminária: 

A luminária contém os LEDs (4x 0,5W), sensor 
de presença e bateria interna (Ni-Mh 3,6V 
900mAh recarregável). Pra determinar onde 
instalar a luminária, considere que o sensor 
de presença alcança uma distância máxima 
de 8 metros (em frente da luminária) e 
aproximadamente um ângulo de 120 graus em 
temperatura média de 25℃. O alcance do 
sensor poderá ser alterado dependendo da 
temperatura, altura da instalação e posição da 
luminária. Todos os sensores de movimento 

infravermelhos são mais sensíveis em ambientes 

mais frios e secos do que quentes e úmidos. 
 

Para instalar a luminária verticalmente, fixe a 
luminária em uma superfície sólida e plana como 

mostrado nas figuras. Utilize os parafusos inclusos 
na embalagem do produto.  
 
■ Painel Solar: 
O painel solar é a fonte de energia da luminária. Ele 
converte a luz solar em energia carregando a bateria 
interna. É necessário expor o painel à luz solar direta 
o máximo possível durante o dia.  
 
Utilize os parafusos inclusos na embalagem para 
fixar o painel em superfície sólida e plana.  

 
É possível ajustar o ângulo do painel solar para que 
fique exposto ao máximo de luz solar direta durante o 
dia.  
 
Por ultimo, conecte a fiação do painel na luminária 
para que inicie o recarregamento da bateria assim 
que o painel esteja exposto à luz solar. 
■ INSTALAÇÃO 

a. Abra o suporte de fixação atrás da luminária 
com as mãos.  
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b. Use o suporte para marcar as posições das 

perfurações para fixar os parafusos na parede. 
Perfure com uma furadeira os orifícios na 
parede com aproximadamente 3 centímetros de 
profundidade para encaixar as buchas, então 
fixe o suporte com os respectivos parafusos. 
Atenção para não perfurar ou parafusar 
nenhuma instalação elétrica embutida na 
parede.  

c. Encaixe a luminária no suporte de parede.  
 
█ AJUSTES FINAIS DE  FUNCIONAMENTO 
Após instalar a luminária, o funcionamento 
automático está praticamente pronto, apenas alguns 
ajustes talvez sejam necessários: 
 
Carga inicial de 2 dias: 
Na parte inferior da luminária existe um botão com 
duas posições:  
● OFF  ● ON   ● AUTO 

AUTO —  
Posição padrão de 
funcionamento através do 
sensor de movimento 
ON —  
Posição para luz 
permanecer acesa 

continuamente  
OFF ---  
1) Posição para desligar a luminária quando não for 

utilize-la por um longo período  

2) Nos primeiros dois dias, é recomendado manter a 
luminária desligada garantindo o carregamento 
máximo da bateria para preservar sua vida útil.  

 
Então, mantenha a luminária desligada por um 
período de dois dias, assim o painel solar carregará a 
bateria interna em sua capacidade máxima 
garantindo maior vida útil da bateria. 
 
█  COMO AJUSTAR O SENSOR DE 
MOVIMENTO 
Após a carga inicial de dois dias, pressione o botão 
para a posição ON.  
No sensor de presença, existem dois botões para 
ajustes: TIME / LUX 

1) TIME --- 
Tempo de 
Funcionamento: 
Ajusta o tempo 
que a luminária 
permanecerá 
acesa depois 
de detectado 
movimento 

através do sensor. O tempo pode ser ajustado de 
10 segundos a 1 minuto.  

Atenção: Após a luz ser ativada pelo sensor, 
qualquer nova detecção resetará o tempo que 
permanecerá acesa. 
2) LUX – Luminosidade da Fotocélula: Este botão 

ajusta o nível de luminosidade que o sensor 

fotocélula ativará o funcionamento da luminária. 
(☼) Esta posição determina que a luminária seja 
acionada pelo sensor de presença durante o dia e 
noite, enquanto a posição () ajusta a fotocélula 
para ativar a luminária através do sensor de 
presença apenas durante a noite. Se desejar, é 
possível pode ajustar o botão LUX para um nível 
intermediário.  

Atenção: Se na posição dia (☼) a luminária 

aciona quando estiver muito claro, gire o botão 

para o sentido da posição () para que ela acione 

apenas quando estiver mais escuro. Outro 

exemplo seria o caso da luminária não estar 

acionando ao escurecer quando estiver na 

posição (), isto pode ser devido a um poste, 

refletor ou outra fonte de iluminação que esteja 

impedindo o funcionamento da fotocélula, basta 

ajustar um pouco no sentido da posição (☼) para 

o acionamento ocorrer. . 
 
 
 
 
Teste: 
Posicione o sensor de presença para a área que terá 
movimento, ajuste o botão TIME para o mínimo (-), e 
o botão LUX para a posição (☼). Ande devagar na 
area de detecção do sensor para que a luminária 
seja ativada. Teste a área de cobertura andando 



 

devagar até que o sensor pare de detector 
movimento.  
 
DIRECIONAMENTO DA LUZ: 
É possível mover a parte superior posicionando a luz 
para a direção desejada, inclusive angulando para 
baixo e um pouco para os lados.  
 
█ ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA 
1) Não corte os fios do painel solar. Pare de utilizar 

caso o fio esteja rompido ou descascado.  
2) Não mergulhe a luminária nem seus componentes 

em água ou líquidos.  
3) Não utilize nenhuma outra forma para carregar a 

luminária que não seja o painel solar. Isto poderá 
resultar em danos para pessoas e/ou produto, 
além de violar a garantia.   

4) Posicione a fiação de maneira segura para que 
ninguém tropece ou se machuque de alguma 
forma. 

5) Quando a bateria estiver carregando, tenha 
cuidado para nenhum objeto corte a fiação nem 
desconecte a fiação do painel para a luminária. 

 
 
█ LIMPEZA 
É importante limpar a superfície do painel solar para 
que nenhuma poeira ou sujeira impeça a geração de 
energia para a bateria interna. Um painel sujo será 
impedido de gerar energia para carregar 
completamente a bateria, encurtando a vida útil da 

bateria e impedindo o funcionamento perfeito da 
luminária.  
 
█ ARMAZENAGEM 
Caso você queira guardar sua luminária por mais que 
dois ou três dias, siga as seguintes instruções para 
prevenir dano à bateria: 
1. Desligue a luminária pressionando o botão na 

posição OFF.  
2. Armazene a luminária e painel solar em local 

onde possa receber luz solar ou alguma 
luminosidade diariamente. A bateria precisa de 
luminosidade para manter a carga durante o 
período de armazenagem 

3. Caso pretenda armazenar por períodos muito 
longos, é necessário recarregar a luminária a 
cada 4 meses, não é recomendado armazenar 
por períodos muito prolongados.  

4.  
█  SOLUCIONANDO POSSÍVEIS 
PROBLEMAS: 
1. Problema: Luz não está ativando normalmente. 
Solução: Verifique os passos abaixo: 
1) O botão está na posição AUTO. . 
2) O ajuste do botão LUX não está posicionado 

muito longe da posição () 
3) O sensor de movimento está posicionado em 

local que tenha movimento na área de detecção 
que é de 8 metros e ângulo aproximado de 120 
graus.  

4) O painel solar está posicionado com angulação 

ideal para receber luz direta do sol durante a 
maior parte do dia, de preferência o dia inteiro. 

5) Carregue a bateria completamente desligando a 
luminária por dois dias completes e deixando o 
painel em local com bastante luz direta do sol.  

2. Problema: Luz acende até durante o dia. 
Solução: Verifique os passos abaixo 
1) O botão LUX não está muito próximo da posição 

(☼) 
3. Problema: Luz fica acendendo e apagando 

(piscando)  
Solução:  
1)  Ajuste o botão LUX para a posição (☼) 

2)  Bateria pode estar baixa, carregue por 
dois dias com a luminária desligada. 

4. Problema: Luminária está com luminosidade 
mais baixa do que o normal. 

Solução:  
1)  Bateria pode estar baixa, carregue por 

dois dias com a luminária desligada. 


