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Informações gerais
Ler e guardar o manual de instruções

Leia atentamente este manual, guarde-o e 
entregue-o a outros utilizadores. Guarde a 
embalagem para armazenar o produto de 
forma segura. 

Utilização correta
Este produto não é adequado para uma utilização 
comercial. Ele é indicado para a decoração em interiores.
Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras de advertência são 
utilizados neste manual de instruções, nas velas 
luminárias LED ou na embalagem.

NOTA! 
Esta palavra de advertência alerta para 
possíveis danos materiais.

Com a marca CE, o fabricante confirma que 
este aparelho elétrico está em conformidade 
com as diretivas europeias em vigor.

Este símbolo significa que o produto funciona 
com baixa tensão de proteção (SELV / PELV).

CUIDADO! Este símbolo/palavra de 
advertência designa um perigo com um grau 
de risco baixo que, se não for evitado, pode 
ter como consequência ferimentos ligeiros ou 
moderados.

  Apenas para uso em interiores.

NOTA! 
Indicações de segurança 

• Mantenha o material da embalagem e as velas 
luminárias LED fora do alcance das crianças!

Este produto não é nenhum brinquedo, perigo de 
ferimentos!
• Guarde a embalagem para armazenar o produto de 

forma segura.
• Antes da primeira utilização, verifique se existem 

danos de transporte. Se for esse o caso, não coloque as 
velas luminárias em funcionamento e entre em 
contacto com o centro de assistência.

• Não ligue as velas luminárias enquanto estas se 
encontrarem dentro da embalagem. Perigo de 
incêndio.

• Os LED não podem ser substituídos.
• A fonte de luz desta iluminação não pode ser 

substituída. Quando a fonte de luz atingir o fim da sua 
vida útil, toda a iluminação terá de ser substituída.

• Não mergulhar em água nem em qualquer outro tipo 
de líquidos.

Indicações de segurança relativas às pilhas
AVISO! 
Perigo de ferimentos

• ATENÇÃO Perigo de explosão em caso de 
substituição inadequada da pilha.

• Substituição apenas pelo mesmo tipo de 
pilha ou por um tipo idêntico.

• Ao colocar as pilhas no compartimento, 
tenha em atenção a polaridade correta

• Se necessário, limpe os contactos das pilhas e 
do aparelho antes de colocar as pilhas.

• Mantenha as pilhas fora do alcance das 
crianças.

• Consulte um médico de imediato em caso de 
ingestão de uma pilha.

• Nunca tente carregar pilhas não recarregá-
veis.

• Não deite pilhas para o fogo nem as exponha 
a um calor extremo (perigo de vazamento).
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• Não provoque curto-circuitos nas pilhas nem 
as desmonte.

• Evite o contacto com a pele, com os olhos e 
com as mucosas. Lave de imediato os locais 
que entraram em contacto com o líquido da 
pilha com bastante água limpa e consulte 
um médico imediatamente.

• Se não utilizar o aparelho durante um 
período muito longo, retire as pilhas do 
mesmo.

Material fornecido
• 4 velas luminárias LED (conjunto de 4 unidades) 

ou 2 velas luminárias LED (conjunto de 2 unidades)
• Pilhas CR 2032, 3 V
• Manual de instruções

Trocar as pilhas
Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte 
inferior e insira a pilha. Tenha impreterivelmente em 
atenção a polaridade correta.

Utilização
Com o botão (ON / OFF) na parte inferior, é possível ligar 
e desligar as velas luminárias. As velas luminárias 
acendem-se então com a função de cintilação natural.

Limpeza e armazenamento
Para limpar as sujidades do aparelho, tais como pó, 
utilize apenas um pano húmido sem pelos. Nunca utilize, 
sob circunstância alguma, álcool ou solventes para a 
limpeza!
Se não utilizar as velas luminárias LED, guarde-as num 
local seco, dentro da embalagem.

Dados técnicos
Modelo: Y003, Y001 (branco quente)
Entrada: 1x CR 2032, 3 V ; 0,01 W
Classe de proteção: 
Fluxo luminoso: aprox. 3,2 lm
Temperatura da cor Y003, Y001 (branco quente):  
aprox. 2700 K

Os aparelhos usados não podem ser 
deitados para o lixo doméstico! 
Se as velas luminárias LED ficarem inutilizáveis 
definitivamente, todo o consumidor é 
legalmente obrigado a entregar os 
aparelhos usados, separados do lixo 
doméstico, por exemplo, junto de um ponto de 
recolha do seu município/distrito. Garante-se 
assim que os aparelhos usados são reciclados de 
forma adequada, evitando os possíveis efeitos 
negativos para o meio ambiente. É por isso que 
os aparelhos elétricos estão identificados com o 
símbolo aqui ilustrado.

As pilhas e as baterias não podem ser 
deitadas para o lixo doméstico! 
Enquanto consumidor, é legalmente obrigado 
a entregar todas as pilhas e baterias, indepen-
dentemente de estas conterem ou não 
substâncias perigosas*, junto de um ponto de 
recolha do seu município/distrito ou numa 
loja, para que estas sejam reencaminhadas 
para uma eliminação ecológica. Entregue as 
velas completas (incluindo as pilhas) e apenas 
descarregadas junto do seu ponto de recolha. 
*identificados com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo

Declaração de conformidade
A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, 
Alemanha, declara  
sob plena responsabilidade que o produto 
anteriormente mencionado cumpre os 
requisitos básicos das diretivas UE indicadas. 
A declaração de conformidade UE pode ser 
solicitada ao fabricante, no endereço indicado 
no cartão de garantia.


