
Informação de Segurança

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7. 

POR 1

Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de 
animais de estimação.
Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar está
desligado antes de instalar ou desinstalar.
O produto deve ser utilizado num ambiente interior e 
seco. 
Manuseie o produto com cuidado. O produto é frágil. Pode 
partir facilmente se deixado cair no chão.
Nunca abra o produto. As reparações ou manutenções 
devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado. Tocar
nas partes elétricas no interior poderá causar choque 
elétrico se estiver ligado à corrente.
Quando a lâmpada está ligada, ficará quente pois emite
luz. Para evitar queimar as mãos, não toque na lâmpada 
imediatamente depois de desligar a alimentação. 
Proteja os seus olhos e não olhe diretamente para o 
prisma de luz quando o produto estiver a funcionar.

Leia atentamente as instruções de segurança 
antes de utilizar o produto pela primeira vez e 
guarde-as para referência futura.



Retire a lâmpada "disco" da embalagem e coloque a caixa 
numa superfície adequada.
Enrosque a lâmpada (E27 máx. 3 W) no casquilho.
Ligue a ficha à tomada elétrica. Ligue ou desligue a lâmpada
"disco" com o interruptor para ligar/desligar.
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Manutenção e cuidados
1. Para evitar o risco de choque elétrico e queimaduras, desligue 

Antes de montar ou instalar, leia atentamente as 
seguintes instruções para evitar perigos para a 
segurança, avarias ou danos. Em caso de dúvida, 
consulte um eletricista profissional.
A tensão indicada de CA 230 V deve cumprir a tensão do seu 
sistema elétrico.
Se não for o caso, não instale a lâmpada.

Montagem da lâmpada
Cuidado: Certifique-se de desligar a eletricidade
no disjuntor antes de iniciar a instalação.
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a fonte de alimentação e aguarde que a lâmpada arrefeça 
durante a instalação, remoção ou limpeza.
Para evitar choque elétrico nunca destape o interruptor 
para ligar/desligar nem tente inserir objetos no mesmo.
Evite o contacto direto da lâmpada com água.
Segure sempre a lâmpada pela área de plástico.
Se necessário, a lâmpada pode ser limpa com um pano 
limpo e seco ou ligeiramente humedecido.
Cuidado: desligue antes de limpar.
A lâmpada "disco" deve ser colocada numa superfície seca 
e limpa.
A lâmpada apenas deve ser utilizada no interior.
Se o cabo ou fio flexível externo desta luminária estiver
danificado, para evitar quaisquer perigos, o mesmo deve
ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo 
agente de serviço ou por um indivíduo igualmente 
qualificado.



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração 
sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no 
manual.

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e 
substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se 
o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for 
processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo 
com uma cruz por cima, comomostrado acima. Este símbolo significa que o
equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com 
outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento 
elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de 
reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria 
residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações 
adicionais em relação a isto.
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