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identificação das partes

Anel (latão)

Cúpula

Entrada de energia

Base

Estrutura

Interruptor

Suporte de lâmpada

Lâmpada
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montagem 

sollos.ind.br

3. Caso a cúpula esteja desalinhada, deve-
se ajustar manualmente, até que fique 
alinhada.

1. Para o manejo da luminária, carregue-a 
segurando pela base. Produto frágil, se 
transportado de maneira inadequada 
poderá danificar e comprometer seu 
funcionamento e estética.

2. A luminária deve ser apoiada sobre uma 
superfície sólida e nivelada.



1. Para a troca de lâmpada, desconecte 
o cabo elétrico da tomada, em seguida, 
remova a cúpula cuidadosamente, substitua 
a lâmpada e recoloque a cúpula novamente 
cuidando para que fique perfeitamente 
encaixada. Reconecte o cabo elétrico 
na tomada de energia e realize o teste 
funcionamental, através de seu interruptor

troca de lâmpada
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cuidados e limpeza

.Para manutenções, como troca de lâmpada, troca de plug elétrico, 
troca de interruptor, certifique-se sempre de que a luminária esteja 
desconectada da tomada de energia.
.Verifique se a tensão dos elementos elétricos que acompanham o 
produto é compatível com a tensão da rede elétrica.
.A utilização de lâmpadas não recomendadas pela fábrica, podem 
comprometer a eficiência e a estética do produto.
.Recomenda-se utilizar lâmpada LED de no máximo 14 W. 
.Não possui proteção contra intempéries.
.O local de instalação deve estar isento de goteiras, vazamentos e 
umidades.
.Previna-se de queimaduras evitando o contato com a lâmpada quente.
.A limpeza deve ser feita com a luminária desconectada da tomada de 
energia.
.Para remoção de pó da peça, utilize espanador de penas.
.A cúpula de vidro poderá ser lavada com sabão neutro e pano macio. 
Quando recolocado, certifique-se de que esteja seca e perfeitamente 
encaixada.
.A estrutura deve ser limpa com auxílio apenas de um pano macio e 
seco.
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informações técnicas da lâmpada

LUMINÁRIA GHOST P
.Acompanha lâmpada LED, base E27.
.Potência: 4 Watts.
.Tensão: Bivolt 110-220V.
.Frequência: 50-60 Hz.
.Temperatura de Cor: 2700 K.
.Fluxo luminoso: 330 lm: 
.Vida útil estimada: 25000h.

LUMINÁRIA GHOST G
.Acompanha lâmpada LED Dimerizável.
.Base E27.
.Potência: 9 Watts.
.Tensão: Informar voltagem no pedido de compra 110V ou 220V.
.Temperatura de Cor: 2700 K.
.Fluxo luminoso: 810 Lm: 
.Vida útil estimada: 25000 h.



informações técnicas da peça

LUMINÁRIA GHOST P
.Estrutura em aço carbono pintado de preto microtextura.
.Cúpula de vidro leitoso soprado.
.Anel de latão na base.
.Base em mármore negro brilho.
.Encaixe de Nylon para apoio da Cúpula.
.Entrada de ar para arrefecimento sob a base da cúpula.
.Acompanha 1,2 m de cabo de energia elétrica PP 3 vias 
com revestimento 
em tecido de cor preto, seção nominal 0,5 mm2 por via.
.Interruptor de mão cor preto para acendimento.
.Pinos tomada 10 A em conformidade com a norma ABNT 
NBR 14136: 2012
.Dimensões: Ø 430 mm x 450 mm.
.Peso: 7,5 Kg

LUMINÁRIA GHOST G
.Estrutura em aço carbono pintado de preto microtextura.
.Cúpula de vidro leitoso soprado.
.Anel de latão na base.
.Base em mármore negro brilho.
.Encaixe de Nylon para apoio da Cúpula.
.Entrada de ar para arrefecimento sob a base da cúpula.
.Acompanha 1,5 m de cabo de energia elétrica
PP 3 vias com revestimento em tecido de cor preto, seção 
nominal 0,5 mm2 por via.
.Interruptor de pé cor preto para acendimento.
.Dimensões: Ø 600 mm x 600 mm.
.Peso: 14,2 Kg.
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