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Instruções LIBRA

I. Especi�cações

220-240 V/AC
I
50/60Hz
IP65
10W | 30W
4200K
Interior / Exterior

Alimentação
Classe
Frenquência
IP
Max. Watts  
Temperatura cor
Aplicação

800 | 2200 lmLumens

Ao utilizar dispositivos eléctricos, devemos ter em atenção diversas precauções gerais de segurança de forma a 
reduzir os riscos. Leia atentamente as seguintes instruções de segurança e operação. 
Guarde este documento para posterior leitura com cuidado. Se passar o equipamento para outras pessoas, deve 
passar tambem este documento para garantir um uso seguro do equipamento.  
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III. Instruções 

II. Desenho técnico

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos.  BL/35 V1.1 PT

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto,
alimentação incorrecta, utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos.  BL/35 V1.1 PT
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1. O produto deve ser instalado por técnicos pro�ssionais e a fonte de alimentação deve ser cortada antes da
instalação. 
2. A instalação deve ser feita por um cabo de pelo menos 2x1.0mm2.
3. Não tocar nos componentes nem circuitos electricos. 
4. Se o cabo �exivel externo ou o cabo do projetor estiver dani�cado, deve ser substituido exclusivamente
pelo fabricante ou pelo seu agente de assitência ou por uma pessoa quali�cada, a �m de evitar avaria.
5. A fonte luminosa desta luminaria não é substituivel. Quando a fonte de luz atinge o se �m de vida, toda a 
luminária deve ser substituida.  

1. Tempo: O temporizador tem 3 tempos diferentes: 10 segundos, 1 e 5 minutes 

2. LUX/DAYLIGHT  : Divide-se no dia e na noite
       Dia: LUX in 800~1000, para funcionar com muita luz ambiente
       Noite: LUX in 40~50LUX, para funcionar com pouca luz ambiente

3. ON/OFF: Quando ligar o projetor, o projetor funciona por duas horas sem qualquer
outra operação. Quando o projetor estiver ligado pode programá-lo. 

4. O projetor não tem função de memória. Quando se desliga a alimentação, o 
projetor tem de ser programado novamente. 
                  

IV. Utilização do sensor

V. Instruções e manutenção

1. Desligar a alimentação da luminaria antes de começar a limpar.
2. Limpar com um pano limpo. No caso de sujidade maior, pode usar um pano e um detegente suave. Veri�car
que tudo �ca em condições de ser utilizado depois de limpo. 
3. Nunca usar detergentes agressivos ou corrosivos. Esses materiais podem dani�ar as super�cies e o isolamento
4. Nunca usar detergentes in�amáveis.
5. Nunca mergulhar o projetor ou o cabo na agua, pode correr risco de vida. 


