PT

Luz de Presença - 6601/2/3/4

Esta caixa inclui:

Eliminação das pilhas:

• 1 x Mini luz de presença colorida, animal do zoo

• Seja responsável ao eliminar as pilhas

• 3 x Pilhas LR44/AG13
• 1 x Manual de utilizador

• Não coloque as pilhas no fogo, em nenhuma
circunstância, pois podem explodir.

Especificações do produto:

Avisos sobre o produto:

• Produz uma luz LED suave e colorida para utilização nocturna
• Interruptor Ligado/Desligado - Durável, não tóxica e
fácil de limpar

• Este produto deve ser utilizado apenas dentro de casa.
• NÃO TENTE REPARAR ESTE PRODUTO SOZINHO.

• Fresca ao toque - Inclui 3 x pilhas LR44/AG13

Primeira utilização
1. Remova a patilha plástica que evita que as pilhas se
gastem durante o transporte.
2. O compartimento das pilhas está localizado na base da
luz de presença; puxe a patilha para activar as pilhas.

Utilização da luz:
1. O botão Ligado/Desligado está localizado na base da luz.
2. Deslize o interruptor para a posição “on” para acender
a luz; deslize o interruptor para a posição “off” para
apagar a luz.

Mudança das pilhas:
1. O compartimento das pilhas está localizado na base da
luz de presença. Remova o parafuso que fixa a tampa
das pilhas com uma chave de parafusos Philips.
2. Substitua as pilhas LR44/AG13 tendo o cuidado de
respeitar a indicação de polaridade no compartimento
das pilhas.
3. Volte a colocar a tampa das pilhas e aperte o parafuso.

Precauções com as pilhas:
• Utilize apenas pilhas com o tamanho e do tipo
especificados.
• Respeite a polaridade correcta, quando colocar as pilhas.
• As pilhas não-recarregáveis não devem ser recarregadas
• As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a
supervisão de um adulto
• As pilhas recarregáveis devem ser removidas da luz de
presença antes de serem recarregadas
• Não devem ser misturadas pilhas de diferentes tipos ou
novas com usadas
• As pilhas gastas devem ser removidas da luz de presença
• Os terminais de alimentação não devem ser curtocircuitados

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES
Este produto benefícia de uma garantia de 24 meses sobre o
material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição
(ver recibo de venda).
A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo
uso habitual de partes identificados como “consumíveis” (por
exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).
A garantia legal de 24 meses é nula se:
• Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em
conformidade com as instruções do manual.
• Este produto foi modificado e / ou adulterados.
• A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos
componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de
oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou
outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento
de líquido corrosivo das baterias).
O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:
• Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças
sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
• Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a
loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para
receber os produtos dentro da garantia.
• Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso
indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções.
• Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou
condições adversais não compatíveis com o produto.
• Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto.
O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não
assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos
a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as
normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na
venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os
diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de
dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos
causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito
ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar
o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de
serviço.
Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website
www.nuvitababy.com

