Grinalda de estrelas luminosas 3D
Modelo:
WK-858W-C (branca)
WK-858R-C (vermelha)
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Introdução

Obrigado por adquirir um Grinalda de estrelas luminosas 3D da LightZone.
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.
Grinalda de estrelas luminosas 3D
Modelo:
WK-858W-C (branca)
WK-858R-C (vermelha)
Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
50000240
www.wachsmuth-krogmann.com
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Vista geral / Peças do aparelho
A
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Vista geral / Peças do aparelho
B
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Material fornecido / Peças do aparelho
1
2
3
4
5

Estrela luminosa, 3x
Lâmpada com cabo de alimentação
Fonte de alimentação
Botão Função de temporizador / Luz de controlo
Conector de ligação
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Porca de capa
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Informações gerais

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

Ler e guardar o manual de instruções
E ste manual de instruções pertence a este
projetor solar 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:
Monat/Jahr
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 interiores e
exteriores.
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Adaptador

Adaptador

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 identifica aparelhos elétricos
que possuem uma caixa com isolamento
de proteção duplo e que, nesse sentido,
correspondem à classe de proteção II.
Este símbolo significa que o produto
funciona com baixa tensão de proteção
(SELV/PELV).
Protegido contra a entrada de corpos
estranhos sólidos Ø ≥ 1 mm e contra
salpicos de água.
O selo confirma que o produto é seguro
quando utilizado corretamente. O selo de
garantia GS (segurança comprovada)
confirma a conformidade do produto com
a lei alemã relativa à segurança dos
produtos (ProdSG).

Segurança
Utilização correta

Este produto não é adequado para uma utilização
comercial.
Utilize a estrela luminosa 3D apenas como descrito
nestas instruções de utilização. 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
NOTA!
Perigo de danos!
• Este artigo de iluminação destina-se à
decoração em áreas interiores e exteriores
(p. ex., jardim ou terraço).
• Este artigo de iluminação não é indicado
para a iluminação ambiente de sua casa.
• O produto destina-se exclusivamente ao
uso privado.
• Mantenha o material da embalagem (no
caso de fornecimento em películas de
plástico) e a grinalda de estrelas luminosas
3D fora do alcance das crianças! Perigo de
ferimentos ou asfixia devido às películas
de plástico. 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 a grinalda de estrelas
luminosas 3D em funcionamento e entre
em contacto com o centro de assistência.

• Não ligue a grinalda de estrelas luminosas
3D enquanto esta se encontrar dentro da
embalagem. Existe perigo de incêndio.
• Em caso de danos no adaptador ou no
cabo de ligação, não volte a utilizar a
grinalda de estrelas luminosas 3D por
forma a evitar perigos.
• Os LEDs não podem ser substituídos
• A fonte de luz desta lâmpada não pode ser
substituída. Quando esta atingir o fim da
sua vida útil, toda a lâmpada tem de ser
substituída.
• Não mergulhar em água nem em qualquer
outro tipo de líquidos.
• Conecte o adaptador apenas a uma
tomada instalada corretamente.
• Certifique-se de que a fonte de energia é
facilmente acessível, permitindo uma
desconexão rápida da ficha em caso de
necessidade.
• Certifique-se de que o cabo elétrico não é
danificado por arestas afiadas ou objetos
quentes. Desenrole todo o cabo antes de o
utilizar.
• Coloque a estrela em funcionamento
apenas quando esta estiver
completamente montada.
• O cabo de alimentação do produto não
pode ser substituído. Se o cabo estiver
danificado, todo o produto terá de ser
desmantelado.
• ATENÇÃO: este produto não pode ser
utilizado sem todas as vedações
devidamente colocadas.
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Primeira colocação em
funcionamento
• Utilize o produto exclusivamente com a ficha de rede
fornecida. Não conecte o produto nem a ficha de rede a
aparelhos externos. Insira a ficha da grinalda de
estrelas luminosas 3D no adaptador fornecido e
enrosque-o com a porca de capa.

Limpeza, manutenção e
conservação
	Atenção!
Antes da limpeza, desconecte a
fonte de alimentação de encaixe
da rede elétrica.
• Para limpar as sujidades do aparelho, p. ex. pó, utilize
apenas um pano húmido sem pelos. Nunca utilize, sob
circunstância alguma, álcool ou solventes para a
limpeza!
• Se não estiver a utilizar a grinalda de estrelas
luminosas 3D, guarde-a num local seco, dentro da
embalagem.
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Dados técnicos
Modelo:
Ref. n.º:
Tensão de entrada:
Classe de proteção:
Tipo de proteção:

WK-858R-C, WK-858W-C
7000698
3V
0,9 W
III
IP 44 Protegido contra a entrada de corpos estranhos sólidos
Ø ≥ 1 mm e contra salpicos de água.
ca. 18 lm (branca)
ca. 18 lm (vermelha)
ca. 2600 K

Fluxo luminoso:
Temperatura de cor:

Adaptador
Nome do Fabricante:

Morada:

HAINING HONGGUANG
LIGHTING ELECTRIC
CO.,LTD
NO.1966 YUECHUAN
ROAD,CHANG‘AN,HAINING,ZHEJIANG,
CHINA

Modelo:
Tensão de entrada:
Voltagem de saída:

WDLX-IP-03000.9-T.
220-240 V~; 50/60 Hz
4V

Corrente de saída:

9 mA

Potência de saída:
Tipo de proteção:
IP 44

0,9 W
II
Protegido contra a
entrada de corpos
estranhos sólidos
Ø ≥ 1 mm e contra
salpicos de água.

O código QR ilustrado permite-lhe consultar todas as outras informações
relativas à fonte de luz disponíveis na base de dados do produto.
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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.
E ste 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.
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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.
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Assistência
APOIO AO CLIENTE

+351 707 450 015
eService@sapo.pt
Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright
Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial) apenas com a autorização da:
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Lange Mühren 1
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