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Introdução 

Obrigado por adquirir um decoração solar da Light Zone. Com ele, decidiu-se por um produto de  
elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Para uma 

utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar
o aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm

de ser compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde
este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo.

Também pode descarregar este manual como ficheiro PDF na nossa página web.

Decoração Solar 
Modelo:

WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/
        -GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR 

IMPORTADO POR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburgo 

Alemanha 

WKNF8742
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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1 manual de instruções 
1 cartão de garantia

MODELO:  WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/ 
-GST/-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR

Modelo: Ref. n.º: LED: Painel 
solar:

Pilha: Tipo de 
proteção:

WK812-GSH 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSL 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GHA 9991 4x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSR 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSK 9991 1x 0,06 W 2 V, 40 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSM 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GST 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSG 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-KW 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GS 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-MG 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GK 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GB 9991 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-DG 9991 25x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-DR 9991 25x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

Material fornecido / Produto por si selecionado

Dados técnicos
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Informações gerais
Ler e guardar o manual de instruções

    Este manual de instruções pertence ao decoração 
solar. Ele contém informações importantes sobre  
a respetiva instalação e manuseamento.

Leia atentamente o manual de instruções, especialmente as 
indicações de segurança, antes de utilizar o decoração solar.  
A inobservância deste manual de instruções pode originar 
ferimentos graves no utilizador ou danos no decoração solar. 
Este manual de instruções baseia-se nas normas e nos 
regulamentos válidos na União Europeia. Em caso de 
utilização no estrangeiro, tenha igualmente em consideração 
as diretivas e as leis específicas dos respetivos países. Guarde  
o manual de instruções para uma utilização posterior. Se 
entregar o decoração solar a terceiros, entregue também este 
manual de instruções.

Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras de advertência são  
utilizados neste manual de instruções, no decoração solar  
ou na embalagem.

 AVISO! Este símbolo/palavra de advertência 
designa um perigo com um grau de risco 
médio que, se não for evitado, pode ter como 
consequência a morte ou ferimentos graves.

 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).

 Com proteção contra salpicos de água e 
penetração de corpos sólidos com um diâmetro 
superior a 1 mm.

Segurança
Utilização correta
O produto destina-se exclusivamente à decoração no âmbito 
privado. O produto não é adequado para uma utilização 
comercial ou para outras áreas de utilização. Utilizar apenas 
em espaços exteriores. Qualquer outro tipo de utilização  
é considerado incorreto e pode originar danos materiais ou 
mesmo ferimentos.

Indicações de segurança
• Mantenha o material da embalagem  

e o copo solar decorativo 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 o copo solar decorativo 
em funcionamento e entre em contacto 
com o centro de assistência.

• Não ligue o copo solar decorativo 
enquanto este se encontrar dentro da 
embalagem. Existe o perigo de incêndio.

• O LED não pode ser substituído.
• 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.

•  Não colocar o produto diretamente sobre 
superfícies sensíveis, por exemplo, sobre 
os móveis. Utilizar uma base.

• Não lavar o copo solar decorativo na 
máquina de lavar louça.

• Produto não adequado para a utilização 
com alimentos.
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• Proteja a lâmpada de vento forte ou 
tempestades por forma a evitar que  
o vidro ou a cerâmica se partam.

Indicações importantes relativas  
ao painel solar
• Para obter a máxima potência de iluminação, coloque ou 

pendure o copo solar decorativo num local em que este 
consiga absorver o máximo de luz solar durante o dia.  
Um posicionamento com radiação solar direta, por exemplo 
em direção ao sul, é o ideal.

• Ao mesmo tempo, certifique-se de que o copo solar 
decorativo não é influenciado por outras fontes de luz 
(candeeiros de rua, iluminações de varadas, etc.) nesse local.

• Evite qualquer tipo de sombras ou coberturas (por exemplo, 
sujidades, folhagem ou neve).

• Não coloque o copo solar decorativo num local com sombra, 
pois assim a pilha não conseguirá carregar! 

• Nos meses de inverno, o período de iluminação pode ser  
mais curto, uma vez que existe menos luz solar.

Indicações de segurança  
relativas às pilhas

 ATENÇÃO!  
Perigo de explosão!

Um manuseamento inadequado da pilha 
pode provocar uma explosão. 
• Mantenha a pilha fora do alcance das 

crianças.
• Não deite as pilhas para o fogo nem as 

exponha a calor extremo ou à luz solar 
direta (perigo de vazamento).

• Nunca coloque as pilhas em curto-circuito 
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 ácido da pilha com bastante água limpa 
e consulte um médico imediatamente.

• Solicite a substituição da pilha apenas por 
um eletricista devidamente formado.

Utilização
Retire a tampa com o painel solar do copo de vidro ou do 
recipiente de cerâmica, puxando-a ligeiramente para cima. 
Coloque o botão que se encontra na parte inferior da tampa na 
posição “ON”. O copo solar decorativo está então operacional. 
Com a pilha carregada, o sensor crepuscular integrado liga  
o LED automaticamente se estiver escuro.

Substituição da pilha
Tenha impreterivelmente em atenção as indicações  
de segurança relativas às pilhas mencionadas 
anteriormente. As pilhas estão excluídas da garantia. 
Para substituir as pilhas, pode utilizar pilhas 
convencionais como as indicadas nos „Dados técnicos“ 
destas instruções da forma que se segue. Desligue  
a lâmpada antes de trocar a pilha. Desaperte os 
parafusos da tampa do compartimento com uma chave 
de fendas Philips pequena. Retire a pilha gasta. Insira  
a pilha nova no suporte de acordo com a marcação. 
Coloque a tampa no entalhe do compartimento e volte  
a apertar os parafusos da tampa do compartimento  
com uma chave de fendas Philips pequena. 
ATENÇÃO! Tenha impreterivelmente em atenção as 
indicações da polaridade (+/-) no compartimento da 
pilha. Caso contrário, existe o perigo de a pilha ficar 
danificada e explodir. Certifique-se de que os contactos 
nunca entram em curto-circuito. Ao substituir a pilha, 
mantenha os contactos afastados de quaisquer objetos 
metálicos ou húmidos. Depois, volte a fechar a caixa.
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Limpeza e armazenamento
Para limpar as sujidades do copo solar decorativo, p. ex. pó, 
utilize apenas um pano húmido sem pelos. Nunca utilize, sob 
circunstância alguma, álcool ou solventes para a limpeza! 
Lembre-se que o copo não é adequado para a máquina de lavar 
louça. Se não utilizar o copo solar decorativo, guarde-o num 
local seco, dentro da embalagem.

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.

Eliminação
Eliminar a embalagem

 O material da embalagem é parcialmente 
reciclável. Elimine a embalagem de forma 
ecológica, depositando-a no ponto de recolha  
de material reciclável. Entregue-a num ponto  
de recolha público.

   Os aparelhos usados não podem ser 
deitados para o lixo doméstico!  
Se o decoração solar ficar inutilizável 
definitivamente, todo o consumidor  
é legalmente obrigado a entregar os aparelhos 
usados, separados do lixo doméstico, 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 não podem ser deitadas para o 
lixo doméstico!  
Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a 
entregar todas as pilhas, independentemente de 
estas conterem substâncias perigosas* ou não, 
junto de um ponto de recolha do seu município/
distrito ou numa loja, para que estas sejam 
reencaminhadas para uma eliminação ecológica. 
* identificado com:  Cd = cádmio, Hg = mercúrio,  

Pb = chumbo, Ni = níquel



© Copyright
Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial)  
apenas com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que  
a compõem, estão protegidas por direitos de autor.  
 
Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites  
restritos dos direitos de autor, sem a autorização da  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
é proibida e punível por lei. 

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções,  
microfilmes, bem como à utilização e ao processamento  
em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

WKNF8742

Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em  

www.wachsmuth-krogmann.com

Assistência
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