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Aplique solar LED de pared

 zIntroducción

 Enhorabuena por haber adquirido su nuevo aparato. 
Ha elegido un producto de alta calidad. Lea completa 
y detenidamente este manual de instrucciones. Este 
manual forma parte de este producto y contiene 

información esencial relativa a la puesta en marcha y manejo. 
Observe en todo momento todas las indicaciones de seguridad.
En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el 
manejo del aparato, póngase en contacto con su distribuidor o el 
centro de servicio de atención al cliente. Conserve este manual 
en un lugar seguro y transmítalas a terceros en caso de que sea 
necesario.

 zUso previsto

Este producto es un producto especial ya que puede utilizarse a 
temperaturas inferiores a - 20 °C y cumple su función.
El aplique solar LED con detector de movimientos ha sido 
diseñado para iluminar automáticamente exteriores (p. ej., 
jardines, terrazas, etc.). El aplique no debe instalarse en 
interiores ya que la batería no se podrá cargar. El aplique no ha 
sido diseñado para iluminar estancias domésticas. El aparato 
está destinado exclusivamente para uso privado.

 zDescripción de componentes

1 	 Orificios	de	fijación
2  Sensor de movimiento
3  Foco LED

 zSubsanación de errores

 = Error
 = Causa
 = Solución

 = El producto no se enciende.
 = El producto está apagado.
 =  Pulse el interruptor de encendido y apagado 4  para 

encender el producto.
 = El sensor de movimiento 2  está sucio.
 = Limpie el sensor de movimiento 2  .
 = La batería está descargada.
 = Cargue la batería (consulte el capítulo “Cargar la batería”).

 = La luz parpadea/
 = La batería está casi descargada.
 = Cargue la batería (consulte el capítulo “Cargar la batería”).

 = La batería se descarga en poco tiempo.
 = La célula solar 5  está sucia.
 = Limpie la célula solar 5  .

 zEliminación de residuos

Tenga en cuenta el etiquetado de los materiales de 
embalaje al separar los residuos. Estos se etiquetan con 
abreviaturas (a) y números (b) con el siguiente signifi-
cado: 
1– 7: Plásticos 
20 – 22: Papel y cartón 
80 – 98: Materiales compuestos

b

a

 � PERICOLO DI MORTE! Tenere i bambini lontano dall’area 
di lavoro durante il montaggio. Nella fornitura è inclusa una 
notevole quantità di viti e di altre minuterie. Queste possono 
rappresentare un pericolo letale in caso di ingestione o 
inalazione.

 � L’uso del prodotto da parte di bambini di età superiore a 8 
anni	e	di	persone	con	ridotte	capacità	fisiche,	sensoriali	o	
mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza è 
consentito in presenza di un tutore o qualora dette persone 
siano state istruite sull’uso sicuro del prodotto e abbiano 
compreso i pericoli che ne derivano. Il prodotto non è un 
giocattolo. La pulizia e la manutenzione da parte di bambini 
sono consentite solo sotto la supervisione di un adulto.

 � Non utilizzare il prodotto qualora si rilevassero danneggiamen-
ti.

 � Se la lampadina è giunta al termine della propria vita media, 
allora dovrà essere smaltita secondo le norme vigenti a livello 
locale	in	materia	di	smaltimento	dei	rifiuti.	I	LED	non	sono	
sostituibili.

Avvertenze di sicurezza per le 
batterie / gli accumulatori

 � PERICOLO DI MORTE! Tenere le batterie/gli accumulatori 
fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione 
consultare immediatamente un medico!

 � AVVERTENZA! La batteria non è sostituibile. Quando la 
batteria è scarica occorre smaltire la lampada tutta intera.

 �   PERICOLO DI ESPLOSIONE! Non ricaricare mai 
le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o 
aprire le batterie o gli accumulatori Ne potrebbe 
derivare un rischio di incendio, surriscaldamento o 

scoppio.
 � Non gettare mai le batterie / gli accumulatori nel fuoco o in 
acqua.

 Asegúrese de no tocar las tuberías de electricidad, gas o 
agua al perforar la pared. Utilice un taladro para perforar 
agujeros en la mampostería. Observe el manual de 
instrucciones y las indicaciones de seguridad del taladro. De 
lo contrario, existe el riesgo de muerte o de sufrir lesiones por 
descarga eléctrica.

Preste atención a los siguientes puntos al  
seleccionar el lugar de instalación:

 � Asegúrese de que el producto ilumine el área deseada.
 � Asegúrese de que el sensor de movimiento 2  detecta el área 
deseada. El sensor de movimiento 2  cuenta con una zona de 
detección de máx. 5 m. y un ángulo de detección de aprox. 
90°.

 � Asegúrese de que el sensor de movimiento 2  no quede 
iluminado por la noche por el alumbrado público. Puede 
afectar al funcionamiento.

 � La célula solar 5  requiere la mayor cantidad posible de luz 
solar directa. El proceso de carga puede verse considerable-
mente afectado, si la célula solar 5  permanece parcialmente 
a la sombra durante el día.

 � La altura de instalación recomendada es de 2 a 4 m. Utilice 
los	orificios	de	fijación	 1 	para	marcar	la	posición	del	orificio.

 � Taladre	los	orificios	(ø	6	mm).
 � Atornille	cada	uno	de	los	orificios	taladrados	con	los	tacos	y	
los tornillos suministrados. Deje un pequeño hueco entre la 
cabeza del tornillo y la pared.

 � A	continuación,	fije	el	producto	colocándolo	en	los	orificios	de	
fijación	 1  con los tornillos.

 � Alinee	el	producto	y	apriete	los	tornillos	en	los	orificios	de	
fijación	 1  .

Orientación:
La orientación óptima es hacia el sur. Es preferible seleccionar 
una orientación desviada ligeramente hacia el oeste que hacia el 
este.

2  Sensore di movimento
3  Faretto a LED
4  Interruttore acceso/spento
5  Cella fotovoltaica
6  LED per illuminazione di accento

 zContenuto della fornitura

1 lampada LED ad energia solare con sensore di movimento
1 materiale di montaggio
1 manuale di istruzioni di montaggio e uso

 zDati tecnici

Cella fotovoltaica: monocristallina, 0,8 W

Batteria agli ioni di 
litio:

3,7 V  , 1200 mAh 
(non sostituibile)

Lampadina: 2 x LED bianco caldo  
(illuminazione di accento)
8 x LED bianco freddo  
(illuminazione frontale)

Potenza assorbita: 3 W

Rilevatore di movimen-
to:

Raggio d’azione: max. 5 m
Angolo di rilevamento: ca. 90°

Lampada LED ad energia solare

 zIntroduzione

Ci congratuliamo con voi per l’acquisto della vostra 
nuova lampada. Avete scelto un prodotto di qualità. Vi 
preghiamo di leggere attentamente e per intero queste 
istruzioni per l’uso. Le presenti istruzioni fanno parte del 

presente prodotto e contengono indicazioni importanti su come 
mettere in funzione e maneggiare il prodotto. Seguire sempre 
tutte le avvertenze di sicurezza.
Se avete domande o dubbi riguardanti l’uso del dispositivo, vi 
preghiamo di mettervi in contatto con il vostro rivenditore o con il 
centro di assistenza. Si prega di conservare con cura queste 
istruzioni e di consegnarle a eventuali terzi.

 zUtilizzo conforme alla destinazione 
d’uso

Questo prodotto è un prodotto speciale, perché può essere usato 
a temperature inferiori ai - 20 °C mantenendo le proprie 
funzionalità.
La lampada LED ad energia solare con sensore di movimento è 
stata progettata per l’illuminazione automatica di ambienti esterni 
(per es. giardino, terrazzo, ecc.). La lampada non deve essere 
montata in ambienti interni, perché in tal caso la batteria non 
può ricaricarsi. La lampada non è adatta all’illuminazione in 
casa. Il prodotto è stato progettato esclusivamente per l’utilizzo 
privato.

 zDescrizione delle parti

1 	 Fori	di	fissaggio

4  Interruptor de encendido y apagado
5  Célula solar
6  LEDs para la iluminación de acento

 zVolumen de suministro

1x Aplique solar LED con detector de movimiento
1x Material de montaje
1x Instrucciones de montaje y manual de instrucciones

 zDatos técnicos

Célula solar: Monocristalina, 0,8 W

Batería de Li-Ion: 3,7 V  , 1200 mAh 
(no se pueden sustituir)

Lámpara: 2 x LED de luz cálida  
(iluminación de acento)
8 x LED de luz fría  
(iluminación frontal)

Consumo nominal  
de potencia:

3 W

Detector de movimien-
to:

Alcance: máx. 5 m
Ángulo de detección: aprox. 90°

Tiempo de duración: El tiempo de duración es de aprox. 
12,5 horas (sólo se aplica para la 
iluminación de acento).
El foco (8 LEDs) se ilumina durante 15 
segundos después de detectar el 
movimiento.
El tiempo de duración es de 1 hora 
cuando se encienden todos los LEDs.

 zPuesta en marcha

 zEncendido y apagado del producto

 � Pulse el interruptor de encendido y apagado 4  para 
encender el producto. El detector de movimiento 2  reacciona-
rá y conectará el foco LED 3  tan pronto como la luz 
ambiental sea inferior a < 30 lx (lux).

 � Vuelva a pulsar el interruptor de encendido y apagado 4  
para apagar el producto.

 zLimpieza y almacenamiento

 � Apague el producto pulsando el interruptor de encendido y 
apagado 4  sino va a utilizar el producto y desea guardarlo.

 � Compruebe periódicamente si el sensor de movimiento 2  y la 
célula solar 5  presentan suciedad. Elimínela para garantizar 
el correcto funcionamiento del producto.

 � En invierno, mantenga el producto, especialmente la célula 
solar 5  , libre de nieve y hielo.

 � Limpie el producto con un paño ligeramente húmedo y sin 
pelusas y un detergente suave.

Durata dell'illuminazio-
ne

La durata dell’illuminazione è di ca. 
12,5 ore (dato valido solo per 
l’illuminazione di accento).
Il faretto (a 8 LED) si illumina per 
15 secondi dalla rilevazione del 
movimento.
La durata dell’illuminazione è di 1 ore 
se sono accesi tutti i LED.

Grado di protezione: IP65 (a tenuta di polvere e protetto 
contro i getti d'acqua)

Dimensioni: ca. L 9,5 cm x A 15,7 cm x P 7,8 cm

Peso: ca. 200 g

Flusso luminoso 
(illuminazione di 
accento):

ca. 6 lm

Flusso luminoso (con 
rilevatore di movimento 
innescato):

ca. 200 lm

Altezza di installazione 
consigliata:

2 – 4 m

Numero del modello: BMSL1249

Avvertenze di sicurezza

 �     ATTENZIONE!  PERICOLO DI MORTE E 
DI INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI! 
Non lasciare mai i bambini non sorvegliati in 
presenza del materiale d‘imballaggio. Sussiste il 

pericolo di soffocamento a causa del materiale di imballaggio. 
Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il 
prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Grado de protección: IP65 (resistente al polvo y protegido 
contra chorros de agua)

Dimensiones: aprox. A 9,5 cm x H 15,7 cm x F 7,8 
cm

Peso: aprox. 200 g

Flujo luminoso  
(iluminación de 
acento):

aprox. 6 lm

Flujo luminoso  
(con el detector de 
movimiento activado):

aprox. 200 lm

Altura recomendada  
de instalación:

2 – 4 m

Número de modelo: BMSL1249

Indicaciones de seguridad

 �     ¡ADVERTENCIA!  ¡PELIGRO DE MUERTE 
Y DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!  
Nunca deje a los niños solos con el material de 
embalaje.	Existe	riesgo	de	asfixia	provocado	por	el	

material de embalaje. A menudo, los niños subestiman los 
peligros. Mantenga a los niños en todo momento alejados del 
producto.

 � ¡PELIGRO DE MUERTE! Durante el montaje, mantenga a 
los niños alejados del área de trabajo. El volumen de 
suministro incluye diversos tornillos y otras piezas pequeñas. 
Éstos pueden ser potencialmente mortales si se ingieren o 
inhalan.

 � Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, 
así como por personas con discapacidad física, sensorial o 

 zGarantía

El producto se fabricó cuidadosamente de acuerdo con estrictas 
directrices de calidad y se sometió a rigurosas pruebas antes de 
su entrega. En el caso de que se detecten defectos en este 
producto, le asisten derechos legales frente al vendedor del 
producto. Estos derechos legales no están limitados por nuestra 
garantía como se establece a continuación:
Este producto viene con una garantía de 3 años a contar desde 
la fecha de compra. El período de garantía comienza con la 
fecha de compra.
Conserve el ticket de compra original en un lugar seguro. Este 
documento es necesario como comprobante de la compra.
En caso de que produzca un defecto de material o de fabricaci-
ón dentro de los 3 años siguientes a la fecha de compra de este 
producto, repararemos o reemplazaremos a nuestra discreción el 
producto sin cargo.
Esta garantía se anulará si el producto se ha dañado, ha sido 
mal utilizado o se han llevado trabajos inadecuados de 
mantenimiento. La garantía se aplica a los materiales o defectos 
de fabricación.
Esta garantía no se aplica a aquellos componentes del producto 
expuestos al desgaste normal (p. ej., pilas) y, por lo tanto, 
pueden considerarse como piezas de desgaste o a daños en 
componentes frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o que 
hayan sido fabricados de cristal.

mental o sin experiencia ni conocimientos, siempre que sean 
vigilados o hayan sido entrenados en el uso seguro de este 
producto, y entiendan los peligros que puedan emanar de él. 
Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el 
mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados 
por niños sin supervisión.

 � No utilice el producto si observa algún daño.
 � Una	vez	que	la	lámpara	haya	llegado	al	final	de	su	vida	útil,	
debe desecharse de acuerdo con la normativa local relativa a 
la eliminación de residuos. Los LEDs no se pueden sustituir.

Indicaciones de seguridad para 
pilas / baterías

 � ¡PELIGRO DE MUERTE! Mantenga las pilas / baterías 
fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico.

 � ¡NOTA! La batería no se puede sustituir. Cuando esté 
descargada, se debe llevar a desechar todo el aplique.

 �   ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! No recargue nunca 
las pilas no recargables. No cortocircuite ni abra las 
pilas/ baterías. Puede provocar sobrecalentamiento, 
peligro de incendio o explosión.

 � No arroje nunca las pilas / baterías al fuego o al agua.
 � No exponga las pilas a esfuerzos mecánicos.

Riesgo de fuga de pilas / baterías
 � Evite condiciones y temperaturas extremas que puedan afectar 
a las pilas / baterías, p. ej. radiadores / luz solar directa.

 � Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. En caso 
de contacto, limpie enseguida la zona afectada con abundan-
te agua limpia y acuda inmediatamente a un médico.

 �   ¡LLEVE GUANTES DE PROTECCIÓN! Las pilas 
/ baterías con fugas o dañadas pueden ocasionar 
quemaduras al entrar en contacto con la piel. En este 

caso, lleve guantes de protección adecuados.
 � En caso de fugas en las pilas, retírelas inmediatamente del 
producto para evitar daños.

 zFuncionamiento

Con luz solar, la célula solar convierte la luz en energía eléctrica 
y la almacena en la batería integrada. Con la batería completa-
mente cargada, el tiempo de duración para la iluminación de 
acento es aprox. de 12,5 horas. Antes de ponerlo en marcha por 
primera vez, debe cargarse la batería (consulte el capítulo 
“Carga de la batería”). La iluminación de acento permanece 
encendida en la oscuridad.

 zCarga de la batería

 zCarga de la batería con célula solar

 � En caso necesario, apague el producto pulsando el interruptor 
de encendido y apagado 4  para evitar interferir en el 
proceso de carga al encender el producto.
Nota: La batería tarda en cargarse de 4 a 6 días con buena 
radiación solar. La duración del proceso de carga depende 
del estado de carga de la batería y de la calidad de la 
radiación solar.

Nota: En caso de que la batería esté dañada, debe desecharse 
correctamente el producto.

 zMontaje

Nota: Retire completamente el material de embalaje. Antes del 
montaje decida dónde montar el producto.

Leyenda de los pictogramas utilizados

¡Lea el manual de instrucciones!

Corriente continua

¡Observe las indicaciones de advertencia y de 
seguridad!

¡Peligro de muerte y de accidentes para bebés 
y niños!

¡Peligro de explosión!

Lleve guantes de protección.

b
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Elimine el embalaje y el aparato de manera 
respetuosa con el medioambiente.

Daños medioambientales derivados de la 
eliminación incorrecta de las pilas.

Este	símbolo	significa	que	el	producto	funciona	
con baja tensión de protección (SELV / PELV).

No apto para iluminar interiores

Distancia aprox. de detección 2–5 m

Ángulo de detección del sensor de movimien-
to: aprox. 90°

 zServicio postventa

ES

Hotline: 00800- 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256
Por favor, al realizar cualquier consulta tenga a mano el recibo y el 
número de artículo (p. ej. IAN 12345) como comprobante de 
compra.

 IP65

Puede informarse sobre cómo desechar el producto 
usado en su administración local o municipal.

El embalaje se compone de materiales respetuosos con 
el medioambiente que se pueden eliminar en los puntos 
de reciclajes locales. En este caso, el punto verde no se 
aplica a Alemania.

En aras de la protección del medioambiente, no deseche 
el producto con los residuos domésticos cuando ya no 
esté en uso y deposítelo convenientemente en puntos 
de reciclado. Para obtener información sobre los puntos 
de recogida y sus horarios, póngase en contacto con su 
administración local. 

La baterías defectuosas o gastadas deben reciclarse con arreglo 
a	la	directiva	2006	/	66	/	CE	y	sus	modificaciones.	Deseche	las	
baterías y / o el producto en las instalaciones de recogida 
ofertadas.

¡Daños medioambientales derivados de la elimina-
ción incorrecta de las pilas! Las baterías no deben 
desecharse junto con los residuos domésticos. Pueden 
contener metales pesados tóxicos y están sujetas a un 
tratamiento especial de residuos. Los símbolos químicos 
de los metales pesados son los siguientes:  
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Legenda dei simboli utilizza ti

Leggere le istruzioni per l‘uso!

Corrente continua

Seguire le avvertenze di sicurezza!

Pericolo di morte e di infortunio per bambini e 
infanti!

Pericolo di esplosione!

Indossare guanti protettivi!

b
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Smaltire l‘imballaggio e il dispositivo nel 
rispetto dell‘ambiente!

Lo smaltimento scorretto delle batterie è nocivo 
per l‘ambiente!

Questo	simbolo	significa	che	il	prodotto	lavora	
con bassa tensione di protezione (SELV / PELV).

Non adatto per l‘illuminazione di ambienti 
interni

Raggio di azione ca. 2–5 m

Angolo di rilevamento del sensore di 
movimento: ca. 90°

 � Non sottoporre le batterie / gli accumulatori a sollecitazioni 
meccaniche.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie / dagli 
accumulatori

 � Evitare condizioni e temperature estreme che possano 
ripercuotersi sulle batterie / sugli accumulatori, quali ad 
esempio la vicinanza a termosifoni o l‘irraggiamento solare 
diretto.

 � Evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con il 
liquido delle batterie! In caso di contatto con il liquido delle 
batterie, sciacquare le zone interessate con abbondante acqua 
pulita e rivolgersi immediatamente a un medico!

 �   INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI! Batterie e 
accumulatori danneggiati o che presentino perdite 
possono corrodere la pelle in caso di contatto. 
Pertanto, in questo caso indossare guanti di 

protezione adatti.
 � Nel caso di perdita di liquido delle batterie / degli accumula-
tori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.

 zFunzionamento

In presenza di radiazione solare, la cella fotovoltaica trasforma la 
luce in energia elettrica e la immagazzina nell‘accumulatore 
integrato all’interno. Con la batteria completamente carica, 
l‘illuminazione di accanto ha una durata di ca. 12,5 ore. Prima 
della prima messa in funzione, la batteria deve essere completa-
mente carica (vedere il capitolo “Caricamento della batteria”). 
L’illuminazione di accento rimane accesa in modo permanente 
quando è buio.
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 �   USAR LUVAS DE PROTEÇÃO! Pilhas/baterias 
vazadas	ou	danificadas	podem	provocar	queimadu-
ras em caso de contacto com a pele. Por isso, se for 
esse o caso, use luvas de proteção adequadas.

 � Em caso de vazamento das pilhas, remova-as imediatamente 
do produto, por forma a evitar danos.

 zModo de funcionamento

Em caso de radiação solar, a célula solar transforma a luz em 
energia elétrica e acumula-a na bateria integrada. Com uma 
bateria completamente carregada, o período de iluminação da 
iluminação de realce é de 12,5 horas. A bateria tem de estar 
carregada antes da primeira colocação em funcionamento (ver 
capítulo “Carregar a bateria”). A iluminação de realce está 
sempre ligada durante a noite.

 zCarregar a bateria

 zCarregar a bateria com a célula solar

 � Se necessário, desligue o produto premindo o botão ON/OFF 
4 	para	não	influenciar	o	processo	de	carga	ao	ligar	o	

produto.
Nota: depois de 4 a 6 dias com uma boa radiação solar, a 
bateria está carregada. A duração do processo de carga 
depende do estado de carga da bateria e da qualidade da 
radiação solar.

Nota: Se a bateria apresentar defeitos, elimine todo o produto 
de forma adequada.

 zMontagem

Nota: remova o material da embalagem por completo. Antes 
da montagem, decida onde pretende montar o produto.

	 Certifique-se	de	que	não	atinge	cabos	elétricos,	de	gás	ou	
de água ao fazer furos na parede. Utilize um berbequim 
para fazer furos na alvenaria. Tenha em atenção as 
indicações de segurança e de operação do berbequim. 
Caso contrário, existe o perigo de ferimentos ou mesmo 
morte devido a choque elétrico.

Ao selecionar o local de montagem, tenha em 
atenção os seguintes aspetos:

 � Certifique-se	de	que	o	produto	ilumina	a	área	pretendida.
 � Assegure-se de que o sensor de movimentos 2  capta a área 
pretendida. O sensor de movimentos 2  tem uma área de 
alcance máx. de 5 m, com um ângulo de deteção de aprox. 
90°.

 � Certifique-se	de	que	a	iluminação	da	rua	não	incide	sobre	o	
sensor de movimentos 2  durante a noite. Tal poderá limitar o 
seu funcionamento.

 � A célula solar 5  requer tanta radiação solar direta quanto 
possível. Mesmo que parcial, uma sombra sobre a célula solar 

5 	durante	o	dia	pode	influenciar	consideravelmente	o	
carregamento.

 � A altura de instalação recomendada é de 2 m a 4 m. Utilize 
os	orifícios	de	fixação	 1  para assinalar a posição do furo.

 � Faça	os	furos	(ø	6	mm).
 � Insira uma bucha e um parafuso do material fornecido em 
cada um dos furos. Deixe um pequeno espaço entre a cabeça 
do parafuso e a parede.

 � Fixe	então	o	produto,	colocando-o	com	os	orifícios	de	fixação	
1  sobre os parafusos.

 � Alinhe o produto e aperte os parafusos nos orifícios de  
fixação	 1  .

Orientação:
O ideal é uma orientação para sul. Selecione preferencialmente 
uma orientação com ligeiros desvios para oeste em vez de um 
ligeiro desvio para leste.

 zColocação em funcionamento

 zLigar/desligar o produto

 � Prima o botão ON/OFF 4  para ligar o produto. O detetor 
de movimentos 2 	reage	e	liga	o	refletor	LED	 3  assim que a 
luz ambiente for < 30 lx (Lux).

 � Prima o botão ON/OFF 4  novamente para desligar o 
produto.

 zLimpeza e armazenamento

 � Desligue o produto premindo o botão ON/OFF 4  se não 
estiver a utilizar o produto e pretender guardá-lo.

 � Inspecione o sensor de movimentos 2  e a célula solar 5  
regularmente quanto a danos. Elimine eventuais sujidades por 
forma a garantir um funcionamento perfeito do produto.

 � Mantenha o produto, sobretudo a célula solar 5 , isento de 
neve e gelo.

 � Limpe o produto com um pano sem pelos, ligeiramente 
humedecido, e com um detergente suave.

 zResolução de erros

 = Erro
 = Causa
 = Resolução

 = O produto não liga.
 = O produto está desligado.
 = Prima o botão ON/OFF 4  para ligar o produto.
 = O sensor de movimentos 2  está sujo.
 = Limpe o sensor de movimentos 2  .
 = A bateria está descarregada.
 = Carregue a bateria (ver capítulo “Carregar a bateria”).

 = A luz cintila.
 = A bateria está quase descarregada.
 = Carregue a bateria (ver capítulo “Carregar a bateria”).

	=	A	bateria	ficará	descarregada	em	pouco	tempo.
 = A célula solar 5  está suja.
 = Limpe a célula solar 5  .

 zEliminação

Tenha em atenção a identificação dos materiais da emba-
lagem aquando da separação de resíduos. Estes estão 
identificados com abreviaturas (a) e números (b) com o 
seguinte significado: 
1 – 7: plásticos 
20 – 22: papel e cartão 
80 – 98: compósitos

A embalagem é composta por materiais ecológicos que 
podem ser eliminados através dos pontos de reciclagem 
locais. O ponto verde não se aplica, neste caso, à 
Alemanha.
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Informe-se junto da administração municipal sobre as 
formas de eliminação de produtos que já não são 
utilizados.

Para bem do ambiente, não deite o produto no lixo 
doméstico quando este atingir o fim da sua vida útil. 
Elimine-o, sim, de forma correta. Informe-se junto da 
administração local competente sobre os pontos de 
recolha e respetivos horários de funcionamento. 

Baterias defeituosas e usadas têm de ser recicladas em conformi-
dade com a diretiva 2006/66/CE e respetivas alterações. 
Devolva as baterias e/ou o produto através dos organismos de 
recolha disponíveis.

Danos para o meio ambiente devido a uma elimi-
nação incorreta das baterias! As baterias não podem 
ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Elas 
podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitas 
ao tratamento de resíduos perigosos. Os símbolos 
químicos para metais pesados são os seguintes:  
Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

 zGarantia

Este produto foi cuidadosamente fabricado em conformidade 
com	rigorosas	diretivas	de	qualidade	e	devidamente	verificado	
antes do fornecimento. Se este produto apresentar defeitos, 
assistem-lhe direitos legais perante o vendedor. Estes direitos 
legais não são limitados pela nossa garantia apresentada de 
seguida.
Com este produto, recebe uma garantia de 3 anos a contar da 
data de compra. O prazo de garantia começa com a data de 

compra.
Guarde bem o talão de compra original. Este documento vale 
como comprovativo de compra.
Se, no período de 3 anos a contar da data de compra deste 
produto, surgir um defeito de material ou de fabrico, o produto 
será, a nosso critério, por nós reparado ou substituído gratuita-
mente.
Esta	garantia	perde	a	sua	validade	se	o	produto	for	danificado,	
utilizado incorretamente ou se a sua manutenção for efetuada de 
forma inadequada. A garantia aplica-se a defeitos de material e 
de fabrico.
Esta garantia não abrange peças do produto que estejam 
sujeitas a um desgaste normal (p. ex. pilhas) e que, por isso, 
possam ser consideradas peças de desgaste, nem danos em 
peças frágeis, p. ex. botões, baterias ou peças de vidro.

 zAssistência

PT

eService
Apt. 57
7671-909 Ourique – Portugal
Hotline: 00800 80040044
Email: eService@sapo.pt

IAN 315256
Guarde o talão de compra e o número de artigo (por exemplo, 
IAN 12345) como comprovativo de compra para todos os 
pedidos que possam surgir.
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Iluminação solar LED, de parede

 zIntrodução

Parabéns pela aquisição do seu novo aparelho. Com 
ele, optou por um produto de elevada qualidade. Leia 
todo este manual de instruções atentamente. Este 
manual pertence a este produto e contém indicações 

importantes relativas à colocação em funcionamento e ao 
manuseamento. Tenha sempre em atenção todas as indicações 
de segurança.
Se tiver qualquer tipo de questão ou dúvidas relativas ao 
manuseamento do aparelho, entre em contacto com o seu 
distribuidor ou com o centro de assistência. Guarde bem este 
manual e, se necessário, entregue-o a terceiros.

 zUtilização correta

Este produto é um produto especial, uma vez que pode ser 
utilizado a temperaturas inferiores a -20 °C, cumprindo a sua 
função.
A iluminação solar LED com detetor de movimentos está prevista 
para a iluminação automática em espaços exteriores (p. ex. 
jardim, terraço, etc.). Ela não pode ser montada em espaços 
interiores, uma vez que, aí, não é possível carregar a bateria. A 
iluminação não é indicada para iluminar espaços interiores. O 
aparelho destina-se exclusivamente ao uso privado.

 zDescrição das peças

1 	 Orifícios	de	fixação
2  Sensor de movimentos
3 	 Refletor	LED

4  Botão ON/OFF
5  Célula solar
6  LEDs para iluminação de realce

 zMaterial fornecido

1x iluminação solar LED com detetor de movimentos
1x material de montagem
1x manual de montagem e de instruções

 zDados técnicos

Célula solar: monocristalina, 0,8 W

Bateria de iões de lítio: 3,7 V  , 1200 mAh 
(não substituível)

Lâmpada: 2 LEDs em branco quente  
(iluminação de realce)
8 LEDs em branco frio  
(iluminação frontal)

Consumo efetivo: 3 W

Detetor de movimentos: Alcance: máx. 5 m
Ângulo de captação: aprox. 90°

Período de iluminação: O período de iluminação é de aprox. 
12,5 horas (aplicável apenas à 
iluminação de realce).
O	refletor	(8	LEDs)	acende-se	durante	
15 segundos após a deteção de 
movimentos.
Com todos os LEDs acesos, o período 
de iluminação é de 1 hora.

Grau de proteção: IP65 (impermeabilidade ao pó e 
proteção contra jatos de água)

Dimensões: aprox. L 9,5 cm x A 15,7 cm x P 7,8 cm

Peso: aprox. 200 g

Fluxo luminoso 
(iluminação de realce):

aprox. 6 lm

Fluxo luminoso (com 
detetor de movimentos 
ativado):

aprox. 200 lm

Altura de instalação 
recomendada:

2 – 4 m

Número do modelo: BMSL1249

Indicações de segurança

 �     AVISO!  PERIGO DE VIDA E DE ACIDEN-
TE PARA BEBÉS E CRIANÇAS! 
Nunca deixe crianças sozinhas com o material da 
embalagem.	Existe	o	perigo	de	asfixia	através	do	

material da embalagem. As crianças subestimam, muitas 
vezes, os perigos. Mantenha o produto sempre fora do 
alcance das crianças.

 � PERIGO DE VIDA! Mantenha as crianças longe da área de 
trabalho durante a montagem. Do âmbito de fornecimento 
fazem parte vários parafusos e outras peças pequenas. Estes 
podem representar perigo de vida em caso de ingestão ou 
inalação.

 � Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 
anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e 
conhecimento, se supervisionadas ou se tiverem sido instruídas 

sobre a utilização segura do produto e compreenderem os 
perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o 
produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não 
podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

 � Não utilize o produto se detetar algum tipo de dano.
 � Uma	vez	atingido	o	fim	da	vida	útil	da	lâmpada,	esta	tem	de	
ser eliminada de acordo com as disposições de eliminação 
locais. Os LEDs não podem ser substituídos.

Indicações de segurança relativas 
às pilhas/baterias

 � PERIGO DE VIDA! Mantenha as pilhas/baterias fora do 
alcance das crianças. Em caso de ingestão, consulte um 
médico imediatamente!

 � NOTA! A bateria não pode ser substituída. Quando esta 
estiver gasta, toda a iluminação terá de ser eliminada.

 �   PERIGO DE EXPLOSÃO! Nunca carregue pilhas 
não recarregáveis. Não coloque as pilhas/baterias 
em curto-circuito nem as abra. Como consequência, 
pode ocorrer o sobreaquecimento, perigo de 

incêndio ou rebentamento.
 � Nunca deite as pilhas/baterias para o fogo nem para a água.
 � Não submeta as pilhas/baterias a qualquer tipo de carga 
mecânica.

Risco de vazamento das pilhas/baterias
 � Evite condições e temperaturas extremas que possam atuar 
sobre as pilhas/baterias, por exemplo, aquecedores/radiação 
solar direta.

 � Evite o contacto com a pele, com os olhos e com as mucosas! 
Em caso de contacto com o ácido das pilhas, lave de imediato 
os locais afetados com bastante água limpa e consulte um 
médico de imediato!

 zAssistenza

IT

Netsend GmbH
c/o Tecnidea srl
Via Benedetto Castelli 4/A
I-25010 Monitrone – Brescia
Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

MT

Hotline: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 315256
Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il 
codice dell‘articolo (ad es. IAN 12345) da esibire come prova 
d‘acquisto.
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Legenda dos pictogramas utilizados

Ler o manual de instruções!

Corrente contínua

Ter em atenção as indicações de segurança e 
as advertências!

Perigo de vida e de acidente para bebés e 
crianças!

Perigo de explosão!

Usar luvas de proteção!
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Elimine a embalagem e o aparelho de forma 
ecológica!

Danos para o meio ambiente devido a uma 
eliminação incorreta das baterias!

Este	símbolo	significa	que	o	produto	funciona	
com baixa tensão de proteção (SELV / PELV).

Não indicado para iluminar espaços interiores

Alcance de deteção: aprox. 2 - 5 m

Ângulo de deteção do sensor de movimentos:  
aprox. 90°

Le batterie difettose o usate devono essere riciclate ai sensi della 
Direttiva	2006	/	66	/	CE	e	successive	modifiche.	Smaltire	le	
batterie e / o il prodotto presso gli enti di raccolta indicati. 
Conferire le batterie e / o il prodotto presso i centri di raccolta 
indicati.

Lo smaltimento scorretto delle batterie è nocivo per 
l’ambiente! Batterie e accumulatori non vanno gettati 
nei	rifiuti	domestici.	Essi	possono	contenere	metalli	
pesanti nocivi e sono soggetti al trattamento previsto 
per	i	rifiuti	speciali.	I	simboli	chimici	dei	metalli	pesanti	
sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio,  
Pb = piombo.

 zGaranzia
Il prodotto è stato realizzato secondo severe direttive di qualità e 
ed è stato accuratamente controllato prima della consegna. In 
caso di difetti del prodotto, l‘acquirente può far valere i propri 
diritti previsti per legge nei confronti del venditore. Detti diritti 
previsti per legge non vengono limitati in alcun modo dalla 
garanzia di seguito riportata.
Questo prodotto è garantito per 3 anni a partire dalla data di 
acquisto. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto.
Si prega di conservare lo scontrino di acquisto originale in buone 
condizioni.	Il	presente	documento	servirà	come	giustificativo	
dell‘avvenuto acquisto.
Qualora, entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto, 
venga riscontrato un difetto dei materiali o di fabbricazione, il 
prodotto verrà da parte nostra riparato o sostituito - a nostra 
scelta - a titolo gratuito.
La garanzia decade in caso di danneggiamento del prodotto, di 
utilizzo o di manutenzione scorretti. La prestazione in garanzia 
vale per difetti di materiale e per difetti di fabbricazione.
La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette 
a normale usura e che pertanto possono essere considerate parti 
soggette a usura (p. es. le batterie), né a danni su parti fragili, 
come interruttore, batterie, o parti realizzate in vetro.

 = L‘accumulatore si scarica in breve tempo.
 = La cella fotovoltaica 5  è sporca.
 = Pulire la cella fotovoltaica 5  .

 zSmaltimento

Osservare l‘identificazione dei materiali di imballaggio 
per la raccolta differenziata, che sono contrassegnati da 
abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente 
significato: 
1– 7: Materie plastiche 
20 – 22: Carta e cartone 
80 – 98: Materiali compositi

L’imballaggio è composto da materiali ecologici che 
possono essere smaltiti presso i centri di raccolta per il 
riciclo presenti a livello locale. In questo caso, il Punto 
Verde non è applicato in Germania. 

E’ possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento 
del prodotto usato presso la vostra amministrazione 
comunale o cittadina.

Per questioni di tutela ambientale non gettare il 
prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere al 
suo corretto smaltimento. Presso l’amministrazione 
competente è possibile ricevere informazioni circa i 
centri di raccolta e i relativi orari di apertura.
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 zCaricare la batteria

 zCaricare la batteria per mezzo della 
cella fotovoltaica

 � Spegnere eventualmente il prodotto premendo l‘interruttore  
ON / OFF 4  per non compromettere il processo di carica 
accendendo il prodotto.
Avvertenza: L’accumulatore si sarà ricaricato dopo 4-6 
giorni in presenza di una buona irradiazione solare. La durata 
del processo di carica dipende dal livello di carica dell‘accu-
mulatore, oltre che dalla qualità dell’irradiazione solare.

Avvertenza: In caso di batteria difettosa, è necessario smaltire 
l‘intero prodotto secondo le disposizioni vigenti.

 zMontaggio

Avvertenza: Rimuovere completamente il materiale di 
imballaggio. Prima del montaggio, decidere il luogo di installa-
zione del prodotto.

 Durante la perforazione della parete, assicurarsi di non 
rompere cavi elettrici, condutture idriche o del gas. Per 
eseguire i fori nella muratura servirsi di un trapano. Seguire 
le indicazioni di sicurezza del manuale d‘uso e di sicurezza 
del trapano. In caso contrario sussiste il pericolo di morte o 
di lesioni per scossa elettrica.

Per la scelta del luogo di montaggio, tenere in 
considerazione i seguenti aspetti:

 � Assicurarsi che il prodotto illumini la zona desiderata.
 � Assicurarsi che il sensore di movimento 2  copra la zona 
desiderata. Il sensore di movimento 2  ha un campo di 

rilevamento di max. 5 m, con un angolo di rilevamento di  
ca. 90°.

 � Assicurarsi che il sensore di movimento 2  non venga irradiato 
dall‘illuminazione stradale durante la notte. Questa condizione 
può comprometterne il funzionamento.

 � La cella fotovoltaica 5  necessita di un‘esposizione ai raggi 
solari il più diretta possibile. Un ombreggiamento anche solo 
parziale della cella fotovoltaica 5  durante la giornata può 
compromettere notevolmente il processo di caricamento.

 � L’altezza consigliata per l‘installazione va da 2 m a 4 m. 
Utilizzare	i	fori	di	fissaggio	 1  , per segnare la posizione del 
foro.

 � Eseguire	i	fori	(ø	6	mm).
 � Avvitare una vite e un tassello forniti in dotazione in ognuno 
dei fori eseguiti. Lasciare un piccolo spazio tra la testa della 
vite e la parete.

 � Fissare ora il prodotto, collocandolo sulle viti in corrispondenza 
dei	fori	di	fissaggio	 1  .

 � Raddrizzare il prodotto e serrare bene le viti nel fori di 
fissaggio	 1  .

Punto cardinale:
L’orientamento ottimale è quello verso sud. È preferibile scegliere 
un orientamento che si scosti leggermente verso ovest piuttosto 
che verso est.

 zMessa in funzione

 zAccendere/ spegnere il prodotto
 � Per accendere il prodotto premere l‘interruttore ON / OFF 4  . 
Il sensore di movimento 2  reagisce e attiva il faretto a LED 3  
non appena la luce ambientale è < 30 lx (Lux).

 � Per spegnere il prodotto premere di nuovo l‘interruttore ON / 
OFF 4 .

 zPulizia e manutenzione

 � Spegnere il prodotto mediante l‘interruttore ON / OFF 4  
qualora non si voglia usare il prodotto o si voglia riporlo.

 � Controllare regolarmente che il sensore di movimento 2  e la 
cella fotovoltaica 5  siano puliti. Rimuovere lo sporco per 
garantire il regolare funzionamento del prodotto.

 � Durante l‘inverno, mantenere il prodotto, e in particolare la 
cella fotovoltaica 5  , liberi da neve e ghiaccio.

 � Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito che non 
lasci pelucchi e utilizzare solamente detergenti delicati.

 zRisoluzione dei problemi

 = Errore
 = Causa
 = Soluzione

 = Il prodotto non si accende.
 = Il prodotto è spento.
 = Per accendere il prodotto premere l‘interruttore ON / OFF 

4  .
 = Il sensore di movimento 2  è sporco.
 = Pulire il sensore di movimento 2  .
 = L’accumulatore è scarico.
 =  Caricare l‘accumulatore  

(vedi capitolo “Caricare l‘accumulatore”).

 = La luce è tremolante.
 = L’accumulatore è quasi scarico.
 =  Caricare l‘accumulatore  

(vedi capitolo “Caricare l‘accumulatore”).


