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INSTALAÇÃO 

(Siga todas as etapas para instalar o aparelho corretamente) 

1-   A Luminária ADTLED é bivolt e sai de fábrica em 220 V. A chave de mudança de voltagem 

(110/220V) encontra-se na placa eletrônica interna. Para mudança de voltagem basta acionar a 

chave 110 ou 220 V. 

 

2- Este aparelho é operado através de acionador magnético (imã), pois não pode ter seu gabinete 

perfurado para a instalação do botão de acionamento, por se tratar de equipamento a prova de 

tempo. Para efetuar os testes aproxime o acionador magnético (imã) do ponto marcado na 

lateral do equipamento ‘LIGA’ ou ‘DESLIGA’. 

   

                                                             

LIGA/DESLIGA    Acionador Magnético (imã) 

3- Acione o ‘LIGA’ e em seguida o ‘DESLIGA’. A luz de emergência deverá acender e apagar. Se nada 

acontece entre em contato com a nossa Assistência Técnica. 

 

4-Ligue o aparelho na rede elétrica correspondente (110V ou 220V). O piloto (LED) Vermelho indicará 

o funcionamento do carregador. 

- LED  aceso  continuamente. Carregando a bateria 

 

- LED  piscando. Manutenção de  carga (flutuação) 

 

- LED apagado. Verifique se a voltagem da rede está correta. 

 

5- No terceiro dia, após o início do funcionamento, faça uma observação visual do aparelho. O 

funcionamento deverá ser  silencioso.  Acione  o  teste  e  constate  que os LED’s acendem  

normalmente.  Se os LED’s acenderem  e em seguida  apagarem,  ou ainda ficarem pouco  tempo  

acesos,  deixe  o aparelho  carregando  por 24 horas e repita o teste, se mesmo assim os LED’s não 

permanecerem acesos  entre  em contato com a nossa Assistência Técnica. 

 

 

 
Dúvidas? Consulte nosso Departamento Técnico 

PABX: (11) 2421-0230 - Visite nosso site na Internet: www.walmonof.com.br 

 

http://www.walmonof.com.br/
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

Prezado Cliente, preencha e guarde este Certificado de Garantia, para apresentá‐lo quando 

necessário. 

Nº de Série:   . 

Nota Fiscal:  Data Aquisição:  Revenda:  . 

I. A Garantia inicia‐se a partir da emissão da nota fiscal de venda e está condicionada a 

apresentação do Certificado de Garantia devidamente preenchido e a cópia da 

respectiva nota fiscal. 

 
II. Todos os produtos WALMONOF têm garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, conforme determina o código de Defesa do Consumidor, artigo 26, 

II, Lei 8078/90. 
 

III. A TUSIMON INDUStria Eletrônica Ltda., a fim de proporcionar a seus clientes maior 

comodidade prorroga o prazo de garantia legal por mais 9 (nove) meses. 

 

IV. O atendimento no período de garantia deverá ser prestado pela Assistência Técnica de 

fábrica. A modalidade da Garantia é Balcão, ou seja, o equipamento deve ser 

diretamente entregue e retirado na Assistência Técnica da Walmonof. 
 

V. A Garantia contempla a substituição ou reparo gratuito e a relativa mão de obra dos 

componentes, que comprovadamente apresentarem defeitos nas condições normais de 
funcionamento. 

 

VI. A garantia não se aplica a defeitos devido a quedas, uso de acessórios não originais, 

funcionamento em condições anormais de voltagem, temperatura, umidade e limpeza, 
instalação e utilização inadequadas ou em desacordo com esse manual de Instruções 

Gerais, que faz parte integrante do produto. 

 

VII. Os materiais de consumo e acessórios periféricos (Lâmpadas, luminárias, faróis, 

baterias, etc) não fazem parte da Garantia. 

 

VIII. A garantia em questão cessa definitiva e automaticamente se forem efetuadas 
quaisquer intervenções no produto por pessoas ou empresas não autorizadas pela 

TUSIMON INDUStria Eletrônica Ltda. 

 

IX. A Garantia gratuita será prestada da forma descrita neste Certificado. Visando atender 

às necessidades de seus clientes, a TUSIMON INDUStria Eletrônica Ltda. Está apta a 

oferecer outras modalidades de atendimento, cujas condições deverão fazer parte de 
um contrato assinado pelas partes. 

 

Assistência Técnica: Rua Londrina, n° 57 , Vila Endres – Guarulhos / SP – Cep: 07041‐260 
  

Dúvidas? Consulte nosso Departamento Técnico 
PABX: (11) 2421-0230 - Visite nosso site na Internet: www.walmonof.com.br 

 

http://www.walmonof.com.br/

