Manual

de instruções

CHRONOS
Luminária LED

Luminária LED
multifunção
Obrigado por adquirir um produto Opus.
Leia com atenção este manual antes de utilizar o produto.

Componentes & Instalação
Luz LED de alta potência de 8W

Insira o plug da fonte DC
no encaixe da parte de trás da
luminária conforme ilustrado

LED

Para não desperdiçar energia
e evitar acidentes, retire a Fonte DC
da tomada caso não esteja utilizando
a luminária por longos períodos.

Luminária
Haste da luminária

Base da luminária

Fonte DC

Utilização da bateria
Desenrosque o parafuso

No primeiro uso,
remova o isolador
para ligar o display

Caso a bateria já esteja instalada, mas o display
não acende, substituir a bateria CR2032.
A bateria mantém apenas o relógio funcionando
enquanto a Fonte não estiver ligada.
Desenrosque o parafuso e remova a tampa da
bateria, coloque a bateria com o pólo positivo
voltado para cima e prenda a tampa novamente
com o parafuso.

Ajuste de ângulo
Ajuste de ângulo da Luminária

Ajuste de ângulo da Luminária
Quando for ajustar o ângulo da luminária, segure a base
juntamente para sustentação
Ajuste de ângulo da luminária: 130 graus verticalmente
(excedendo este limite poderá daniﬁcar a peça)
Caso as junções afrouxem, aperte-as novamente para
recompor a rigidez

Ajuste do ângulo de rotação da haste

Ajuste do ângulo de rotação da haste
Haste com ângulo de 115° de movimento frente-trás
Caso a junta da haste se torne muito flexível, aperte o
parafuso localizado na haste

Rotação da haste

Rotação da haste
A haste pode ser ajustada em até 175 graus para
direita ou esquerda
Não gire a haste bruscamente, não cause impactos na
peça para evitar danos

Para diminuir o
ofuscamento,
é sugerido manter a
Luminária a 40cm da
superfície da mesa

40cm

Ajuste de horas e alarme
1. Ajuste de relógio
Em modo de tempo normal, pressione o botão SET uma vez, a posição das
horas irá piscar, pressione UP para aumentar e DOWN para diminuir as horas.
Aperte SET novamente e o ajuste mudará para a posição de minutos, pressione
UP para aumentar e DOWN para diminuir os minutos. Mantendo pressionado UP
ou DOWN irá aumentar a velocidade da mudança dos números. Aperte SET
novamente para conﬁrmar os ajustes e retornar ao modo normal.
Observação: caso não pressione nada por 15 segundos ou aperte MODE, o
aparelho voltará ao modo normal.
2. Ajuste de alarme
1. Em modo normal, aperte o botão MODE para entrar em ajuste de alarme, a
marca
irá aparecer
2. Pressione o botão SET uma vez, a posição das horas irá piscar, pressione UP
para aumentar e DOWN para diminuir as horas. Aperte SET novamente e o
ajuste mudará para a posição de minutos, pressione UP para aumentar e DOWN
para diminuir os minutos. Mantendo pressionado UP ou DOWN irá aumentar a
velocidade da mudança dos números. Aperte MODE novamente para conﬁrmar
os ajustes e retornar ao modo normal.
3. Quando o alarme se ativar, terá duração de 1 minuto caso não seja desativado
Observação: Em modo de ajuste de alarme, não pressionando nada por 15
segundos ou apertando MODE, o aparelho voltará ao modo normal.
3. Teclas de atalho
1. Em modo normal, aperte a tecla UP para ativar ou desativar o alarme. Quando
o alarme estiver ativado, o símbolo
ira aparecer.
2. Em modo normal, aperte a tecla DOWN para alternar entre 12h/24h.
3.Quando o alarme disparar, aperte qualquer tecla para parar.

Como utilizar a luminária
On/off e ajuste de brilho
1. Aperte a tecla
para ligar ou desligar a luminária
2. Após ligada, aperte
ou
para ajustar o brilho. O brilho pode ser
ajustada na escala de 10 a 99, sendo 10 o menor e 99 o maior brilho.
3. Função Sleep: aperte a tecla
o sinal
irá aparecer, apertando
novamente, as opções a seguir irão surgir na sequência:
10 minutos – 30 minutos – 60 minutos – 90 minutos (00 indica função desativada)

Após selecionar o tempo para que a luminária permaneça ligada, a contagem
regressiva iniciará, ao chegar a 00, a luminária desligará automaticamente.

Ajuste de brilho da tela
Aperte a tecla

para ajustar o brilho da tela, 3 intensidades estão disponíveis.

