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APRESENTAÇÃO

A iluminação 600 lumens foi criada com o intuito de atender a necessidade do cliente de médio 
porte. Fabricada em pástico ABS, com faróis individuais ajustáveis 140° e seu tamanho compacto, 
auxilia no aproveitamento estético, além de suprir sua necessidade de aclaramento.

Este equipamento foi desenvolvido para iluminação de emergência (aclaramento) em sala de cons-
trução, residências, escritórios, escolas, hospitais e muitos outros.

Para maior vida útil do equipamento, recomenda-se a descarga da bateria a cada 90 dias. Este proce-
dimento auxilia na preservação das características iniciais do produto.

Este equipamento atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898).
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso 600 Lumens

Bateria Lead acid 4V/2,4Ah

Vida útil da bateria 200 ciclos

Alimentação 110/220 Vca - 50/60Hz

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais ABNT 10898

Área de abrangência 130 m²

Grau de Proteção IP20

Peso 600g

Dimensões 195 x 52 x 178,5mm

Fabricado Plástico ABS (antichamas) 

Garantia 2 anos
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INSTRUÇÕES DE USO 

1º - Conecte o plugue na tomada de energia elétrica e coloque a chave em uma das posições abaixo.
Posição liga: Liga os 2 faróis
Posição liga Esq.: Liga somente o farol esquerdo
Desliga: Farois desligados
Posição Liga Dir.: Liga somente o farol direito.

2º - Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar a bateria por um período de 48 horas. O LED ver-
melho frontal deve acender, indicando a presença de energia elétrica;
3º - Com a chave na posição (liga), caso falte energia elétrica, os faróis ligam e permanecem assim 
até o retorno da alimentação, ou desligamento manual ou descarga da bateria;
4º - Para testar o produto, desconecte-o da rede elétrica ou desligue a alimentação (disjuntor) da 
rede elétrica ao qual o produto está conectado;
5º - Botão de teste: Você também pode testar o funcionamento dos faróis da luminária colocando a 
luminária na energia e o botão de liga/desliga na posição ligado, em seguida aperte o botão de teste. 
Os faróis se acenderão podendo assim verificar se o equipamento irá funcionar em uma falta de 
energia.
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