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1 Rosca 
2 Haste 
3 Plug europeu 
 

 

1. Indicações de segurança 

A rosca de lâmpada E 14 está prevista para 
funcionar em lugar seco, apto para a operação 
de aparelhagem elétrica. 

Se a operação do aparelho ocorrer conforme às 
instruções de uso, a segurança da rosca de 
lâmpada está garantida. A segurança, porém, 
não estará garantida se a rosca de lâmpada for 
utilizada de forma indevida ou se for manipulada 
sem a devida atenção.  

Se houver razões para considerar que a 
operação segura não é mais possível, deve-se 
desligar imediatamente a rosca de lâmpada.  

Em escolas e institutos de formação, a operação 
do aparelho deve ser monitorada por pessoal 
instruído para tal. 

 Antes de iniciar a operação verificar a 
integridade da rosca e da conexão à rede 
elétrica e em caso de defeito funcional ou 
danos visíveis retirar a lâmpada de 
circulação e protegê-la contra utilização 
involuntária. 

 Só conectar o aparelho numa tomada com 
fio terra.  

 Nunca conectar a rosca de lâmpada na rede 
elétrica se não houver uma lâmpada 
instalada.  

2. Descrição 

A rosca e lâmpada E 14 está montada sobre 
uma haste e equipada com um cabo de conexão 
à rede elétrica com plug europeu conforme CEE 
7/16.  

 

 

3. Dados técnicos 

Tensão de operação: 230 V, 50/60 Hz 

Haste: aprox. 113 x 10 mm Ø 

Massa: aprox. 135 g 

 

 

4. Utilização 

Aparelhos adicionais necessários: 

1 base em tonel 1001046 

1 lâmpada incandescente com o pedestal E 14 

 Fixar a rosca de lâmpada numa base em 
tonel. 

 Aparafusar firmemente a lâmpada na rosca. 

 Conectar a rosca de lâmpada com a tensão 
de rede. 
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