ATENÇÃO
- Não extraia nunca a ﬁcha da tomada de corrente puxando o cabo de alimentação.
- O globo iluminado não é um brinquedo. Se utilizado por crianças, providencie a
vigilância de um adulto.
- O globo iluminado é um aparelho eléctrico indicado para ser apoiado em
superfícies elevadas. Nesse caso, assegurese de que está posicionado de maneira
estável, para evitar o risco de deslizamento ou queda.
- Se o cabo ﬂexível externo for daniﬁcado, deve ser substituído pelo fabricante ou
por pessoal qualiﬁcado.
- Se ao adquirir o globo este não ligar, ou se ligar de forma irregular, veriﬁque
como se procedesse à substituição da respectiva lâmpada, e ver se esta se
encontra devidamente apertada.
- Guarde esta folha de instruções para consultas futuras.
INSTRUÇÕES PARA MUDAR A LÂMPADA
- Desligar a ﬁcha eléctrica antes de mudar a lâmpada. Elevar cuidadosamente o
arco do meridiano, até que o eixo saia do orifício do globo (fig. 1).
- Segurar o arco do meridiano e afastar o globo no sentido da seta 2, observando
os cuidados necessários a que este não se risque com o eixo.
Elevar o globo da base da lâmpada, no sentido da seta 3 (fig. 2).
- Mudar a lâmpada, devendo esta ser da mesma voltagem (fig. 3).
ATENÇÃO!
Utilize sempre a lâmpada eléctrica correcta.
Globos de 20, 25 e 30 cm. – não exceder 25 Watt (E14).
Globo dev 40 cm. - não exceder 40 Watt (E14).
Recolocar o globo na base e inserir o eixo superior no orifício respectivo.
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO GLOBO
Os globos luminosos podem ser fornecidos montados, ou com base desmontada.
Se o globo contido nesta caixa for composto por 2 partes, o corpo esférico e a
base, para o montar deve proceder do seguinte modo:
A) - Ponha a parte baixa do arco (ligação entre as baionetas) na base
B)- Rode a base para conseguir uma união perfeita.
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