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Lâmpada de halogêneo   1000894 (230 V, 50/60 Hz) 
 
 

Instruções para o uso 
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1 Cabo de conexão à rede elétrica  
2 Suporte 
3 Tubo 
4 Parafuso de fechamento 
5 Pé de apoio 
 

 

1. Indicações de segurança 

Em caso de um uso adequado aos fins 
previstos, está garantida a segurança da 
operação do aparelho. A segurança não 
estará garantida em caso de utilização 
indevida ou operação descuidada.  

Se for considerado que uma utilização segura 
do aparelho não é mais possível (por exemplo, 
em caso de danos visíveis), este deve ser 
retirado imediatamente de circulação.  

 Antes da primeira inicialização, verificar se 
os valores impressos na parte de trás da 
armação correspondem aos requerimentos 
da rede de tensão local. 

 Antes de iniciar a operação, verificar se há 
algum dano visível na armação ou nas 
conexões elétricas e em caso qualquer 
disfunção retirar o aparelho de circulação e 
impedir um eventual uso indevido.  

 Só conectar o aparelho em tomada com 
condutor de proteção aterrado. 

 

 

 

 

 

Risco de queimaduras! A lâmpada fica muito 
quente após uma utilização prolongada. 

 Após um uso prolongado deixar o aparelho 
esfriar-se por pelo menos 20 minutos.  

A lâmpada brilha com muita claridade. 

 Nunca olhar diretamente para a lâmpada.  

 

 

2. Descrição 

A lâmpada de halogêneo serve, por exemplo, 
para experiências com o kit básico solar 
(1000839) como fonte de luz forte. 

 

 

3. Dados técnicos 

Desempenho:  máx. 500 W 

Medidas: 180 x 140 x 130 mm3 

Vara: 250 mm 

Suporte: 140 x 110 mm² 
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4. Operação inicial 

Instalação dos tubos  

 Soltar os parafusos do vidro de proteção, 
abrir o vidro. 

 Colocar um tubo novo no encaixe de mola 
usando um pano limpo e seco. 

 Inserir a outra ponta do tubo 
cuidadosamente no encaixe oposto. 

 Certificar-se de que a lâmpada se encontra 
bem encaixada! 

 Fechar a tampa do suporte e fixar com o 
parafuso. 

 Certificar-se de que a junta está bem 
colocada 

 

 

5. Operação inicial  

 Montar a lâmpada com a vara ou o com o 
suporte. 

 Ligar o aparelho na rede elétrica.  

 Para deligar, tirar o plug da tomada. 

 

 

6. Troca do meio luminescente 

Tubo de reposto  1003536 

 Puxar o plug da tomada. 

 Deixar o aparelho esfriar. 

 Soltar o parafuso do vidro de proteção e 
abri-lo. 

 Para retirar o tubo utilizar um pano ou algo 
semelhante. Não toque na lâmpada com 
os dedos. 

 Retirar o tubo velho e substitua-o com um 
novo: 

 
Indicação: 

 Não jogar o tubo no lixo caseiro. 

 Obedecer a regulamentação de despejo 
do país correspondente. 
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