FICHA TÉCNICA
•
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Características Técnicas
Referência

SSLL-12

LEDs

2000 Lúmens, 5700K - 6500K

Sensor

Luminosidade

Bateria Li-íon

115,4WH - 14,8V

Painel Solar

18W - 18V

Altura instalação

3 a 4 metros

Tempo carregamento total

8 - 9 Horas c/ luz solar brilhante

Dimensões

Ø526x163mm

Modo de iluminação

2 Opções. Até 3 noites.

Peso

8 Kg

Proteção

IP-65

Material

Liga de alumínio e vidro temperado

Controlo Remoto

Controlo remoto para escolha de iluminação

Cuidados a ter com a instalação
Os equipamentos vêm de fábrica apenas com carga suficiente para aferição de qualidade. Antes de
serem instalados devem ser carregados (incidência solar direta) – mínimo 6 horas.
Instale o candeeiro com o painel solar virado para o sol de modo a maximizar a absorção da luz solar!

•

Instruções de instalação
1) Como desbloquear o sistema de funcionamento?
A bateria interna, por segurança, vem bloqueada da fábrica. Por essa razão, o utilizador tem que usar
a chave fornecida, para clicar no orifício “Ligar/Desligar” e desbloquear a bateria e o sistema de
iluminação. Para ligar o candeeiro clique fixo com a chave durante 5 segundos. Para desligar proceda
do mesmo modo.
2) Como instalar o equipamento?
Use os parafusos fornecidos para fixar o candeeiro no poste/coluna.
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Controlo Remoto
1. Transmissor Infravermelho
2. Botão “Ligar”
3. Modo de Iluminação: M1 e M2
4. Botão “Desligar”
5. Botão de “brilho”
6. Botão de “Temporizador”
7. Luz Indicadora
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Instruções de utilização
Durante o dia a luz irá desligar, e o candeeiro irá carregar.
1) Use o controlo remoto para escolher o modo de iluminação que pretende. Brilho constante
todo o tempo (100%, 60%, 30%, 10%)
2) Modo de iluminação com temporizador (1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H. 8 opções)
3) 100%/60%/30%/10% + temporizador. Quando o tempo acabar, passará para 10% brilho até
amanhecer
4) Modo de iluminação M1 (Vermelho): 50% brilho durante 5 horas + 10% brilho durante 7
horas)
5) Modo de iluminação M2 (Verde): 40% brilho durante 5 horas + 10% brilho durante 5 horas
+ 40% brilho até amanhecer.
Notas: O candeeiro mantém o modo de iluminação que tenha sido definido antes.
Indicador da carga da bateria (no lado esquerdo):
≤ 80% - luz verde
< 80% - luz laranja
< 30% - luz vermelha
0% - luz vermelha a piscar

•

Avisos
1) Mantenha o equipamento longe de fogo e de óleo de modo a evitar incêndios ou explosões.
2) Ninguém, exceto técnicos profissionais, deve tentar desmontar o candeeiro, de modo a não
o danificar.
3) Não use o candeeiro numa temperatura ambiente acima de 45ºC ou abaixo de 0º, caso
contrário, causará a rápida atenuação da bateria e afetará a vida útil da mesma.
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