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729-K (LED branco frio)
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MANUAL DE INSTRUÇÕES

7472
24040716
50000273

APOIO AO CLIENTE

+351 707 450 015

eService@sapo.pt

Simbologia de Deposição Seletiva ALDI Portugal / ALDI Portugal waste sorting symbols

1 cor / 1 colour

C:0
M:0
Y:0
K:100

C:0
M:0
Y:0
K:0



2

Índice

Introdução 3
Vista geral / Peças do aparelho 4
Material fornecido / Peças do aparelho 4
Informações gerais 5

Ler e guardar o manual de instruções 5
Explicação dos símbolos 5

Segurança 6
Utilização correta 6
Indicações de segurança  6

Indicações de segurança relativa às pilhas 6
Trocar as pilhas 7
Utilização  7
Dados técnicos 8
Declaração de conformidade 11
Eliminação 11

Eliminar a embalagem 11
Eliminar o produto 11

Assistência 12



3

Introdução 

Obrigado por adquirir um Corrente de luzes para exterior 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.

Corrente de luzes para exterior 
Modelo:

729-W (LED branco quente), 729-K (LED branco frio), 729-B (LED branco quente)

729-W-LS (LED branco quente), 729-K-LS (LED branco frio), 729-B-LS (LED branco quente)
 

729-W-M (LED branco quente), 729-K-M (LED branco frio), 729-B-M (LED branco quente)  

IMPORTADO POR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburgo 

Alemanha 

50000273
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Vista geral / Peças do aparelho

A

1  Corrente de luzes LED
2  Compartimento de bateria
3  Tecla de função
4  Selo

Material fornecido / Peças do aparelho

5  Pilhas
6  Cartão de garantia
7  Manual de instruções

729-W (branco quente)
729-K (branco frio),
729-B (branco quente)

729-W-M (branco quente)
729-K-M (branco frio),
729-B-M (branco quente)

729-W-LS (branco quente)
729-K-LS (branco frio),
729-B-LS (branco quente)
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Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções
   Este manual de instruções pertence a esta 
corrente de luzes para o exterior (doravante 
designado apenas de “produto”). 

Ele contém informações importantes sobre a colocação 
em funcionamento e o manuseamento. Leia 
atentamente o manual de instruções, especialmente as 
indicações de segurança, antes de colocar o produto em 
funcionamento. O incumprimento deste manual de 
instruções pode originar ferimentos graves no utilizador 
e danos no produto. 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 
produto a terceiros, entregue também 
impreterivelmente este manual de instruções.

Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras de advertência são
utilizados neste manual de instruções, na torradeira de
metal ou na embalagem.

Data de edição do manual de instruções: 
mês/ano

 ATENÇÃO! 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.

 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.

INDICADO PARA ESPAÇOS EXTERIORES.

  

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

Declaração de conformidade (ver capítulo 
“Declaração de conformidade”): os 
produtos identificados com este símbolo 
cumprem todas as normas comunitárias 
aplicáveis do Espaço Económico Europeu.
Este símbolo significa que o produto 
funciona com baixa tensão de proteção 
(SELV/PELV).
Este símbolo identifica aparelhos que 
funcionam com corrente contínua.
Protegido contra a entrada de corpos 
estranhos sólidos Ø ≥ 1 mm e contra 
salpicos de água.
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Segurança

Utilização correta
Este produto não é adequado para uma 
utilização comercial. Ele é indicado para a 
decoração no jardim ou em espaços 
interiores. A corrente de luzes não é um 
brinquedo e não pode ser utilizada por 
crianças com menos de 14 anos. Utilize a 
corrente de luzes apenas como descrito 
neste manual de instruções. Qualquer outro 
tipo de utilização é considerado incorreto e 
pode originar danos materiais ou mesmo 
ferimentos. O fabricante ou o fornecedor 
não assumem qualquer responsabilidade 
por danos resultantes de uma utilização 
incorreta ou inadequada.
 
Indicações de segurança 

 AVISO! Perigo de asfixia  
e de estrangulamento!

As crianças podem-se estrangular ao brincar 
com a corrente de luzes. Não deixe que 
crianças brinquem com corrente de luzes 
nem com a embalagem.

   NOTA! Perigo de danos
Uma utilização incorreta da corrente 

de luzes pode originar danos.
• Nunca utilize a corrente de luzes com o fio 

enrolado.
• As fontes de luz desta iluminação não 

podem ser substituídas. Quando as fontes 
de luz atingirem o fim da sua vida útil, 
toda a iluminação terá de ser substituída. 
A corrente de luzes foi concebida de forma 
a que, em caso de falha de alguns LEDs, 
os outros continuem a funcionar. A 

corrente de luzes foi concebida de forma a 
que apenas o LED avariado falhe, 
continuando os outros a funcionar 
normalmente.

• Não utilize a corrente de luzes enquanto 
esta se encontrar dentro da embalagem.

Indicações de segurança relativa às 
pilhas

 AVISO!  
Perigo de ferimentos

• Se utilizar as pilhas de forma inadequada 
existe o perigo de explosões ou 
queimaduras devido ao derrame do 
líquido das pilhas.

• Guarde as pilhas fora do alcance das 
crianças. Se suspeitar que uma pilha foi 
ingerida ou que entrou no organismo de 
qualquer outra forma, consulte um médico 
de imediato.

• Não deite pilhas para o fogo. Elas podem 
explodir ou originar a formação de vapores 
tóxicos.

• Não exponha as pilhas a radiação solar 
nem as deite para o fogo.

• Nunca carregue pilhas não recarregáveis, 
não as desmonte e não as coloque em 
curto-circuito.

• Retire as pilhas do compartimento das 
pilhas assim que estas ficarem vazias ou se 
não utilizar a corrente de luzes por um 
período prolongado. 

• Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. 
• Não combine pilhas usadas com pilhas 

novas. Troque todas as pilhas ao mesmo 
tempo.



7

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

• 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.

• Certifique-se de que o aparelho está 
desligado após a utilização. 

Trocar as pilhas

1.  Abra o compartimento das pilhas 2  rebatendo os dois 
suportes para o lado.

2.  Coloque as pilhas com a polaridade correta no 
compartimento das pilhas (veja o relevo no fundo do 
compartimento) e feche o compartimento das pilhas 
novamente.

Utilização 

A tecla de função  3   no compartimento das pilhas 
permite ativar cada uma das funções. Desloque o botão 
para a posição central para colocar a corrente de luzes no 
modo de temporizador (Timer). Com a função de 
temporizador ligada, a corrente de luzes permanece ligada 
durante 6 horas, desligando-se depois durante 18 horas. 
Desloque o botão completamente para a direita para que a 
corrente de luzes fique acesa permanentemente. 

Limpeza e armazenamento
Remova as pilhas antes de proceder à limpeza. 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 a corrente, guarde-a num local seco, 
dentro da embalagem.

B
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Dados técnicos 

Modelo: 729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W, 729-K, 729-B, 
729-W-LS, 729-K-LS, 729- B-LS

Entrada: 3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Classe de proteção: III
IP44: Proteção contra salpicos de água, proteção contra a 

penetração de corpos estranhos, adequada para o 
interior e para o exterior.

Temperatura da cor, fluxo luminoso: 729-W-M (branco quente), 729-K-M (branco frio), 
729-B-M (branco quente), 729-W (branco quente), 
729-K (branco frio), 729-B (branco quente), 729-W-LS 
(branco quente), 729-K-LS (branco frio), 729- B-LS 
(branco quente)
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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.

 Este símbolo indica como separar 
corretamente os materiais da embalagem 
para a eliminação. Elimine as embalagens 
de papel no ecoponto para papel e as 
embalagens de plástico, metal ou materiais 
compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto
(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus 
com sistemas para uma recolha diferenciada de 
resíduos) 

Os aparelhos usados não podem ser
 deitados para o lixo doméstico! 
Se oartigo 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 e as baterias não podem ser 
deitadas para o lixo doméstico!! 
Enquanto consumidor, é legalmente 
obrigado a entregar todas as pilhas e 
baterias, independentemente 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. Pilhas e baterias que 
não estejam integradas de modo fixo no 
aparelho têm de ser removidas antes da 
eliminação e eliminadas separadamente. 
Entregar as pilhas e as baterias apenas no 
estado descarregado! 
*identificados com: Cd = cádmio, Hg = 
mercúrio, Pb = chumb
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Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em  

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

Assistência
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