
Este produto foi desenvolvido de modo a proporcionar uma utilização simples, segura e confortável. 
As instruções apresentadas no presente manual devem ser tidas em conta, para que possa utilizar o 
produto corretamente.

Manual de instruções

MIMOO SWITCH

interruptor

RESOLUÇÃO DE AVARIAS
Em caso de emergência/ avaria contacte o seu revendedor. 
Em caso de avaria  não tente reparar. Ao efetuar está a violar os termos da garantia. 

GARANTIA 
A garantia deste produto é de dois anos e é válida durante este período e quando acompanhada da 
respetiva fatura.

MANUTENÇÃO
Utilize um pano humedecido para limpeza do exterior do equipamento. Não utilize detergentes ou 
produtos agressivos, tais como amoniacais, entre outros.

DESCARTE DO EQUIPAMENTO
Ao descartar o equipamento não o coloque em contentores de resíduos urbanos. Em vez disso, leve-o 
para a reciclagem de resíduos elétricos e eletrónicos.  Ao levar o equipamento  para a reciclagem está 
a contribuir para a proteção ambiental. 

nota: a garantia é válida quando acompanhada da fatura. 

dados revendedor (nome/ morada/ data)
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INTERRUPTOR ELÉTRICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
voltagem - AC 230V, 50Hz
proteção padrão - IP 54 
dimensão - 80 x 80 x 5mm

INSTALAÇÃO

Zona de duche

fig 1 : Distância mínima de segurança

Veri�que que possui o produto desejado. 
A colocação deste produto deverá respeitar a distância mínima de segurança (ver �g. 1).

Efectue a abertura na parede para colocar a 
caixa plástica para interruptor. Faça passar cabos do radiador e da rede 

elétrica. Coloque os conectores elétricos 
em cada cabo para efectuar a ligação ao 
interruptor, de acordo com esquema 
apresentado.

Faça passar cabos do radiador e da rede 
elétrica. Coloque os conectores elétricos 
em cada cabo para efectuar a ligação ao 
interruptor, de acordo com esquema 
apresentado.

Aparafuse a chapa interior de �xação à 
caixa plástica previamente instalada na 
parede.

Alinhe e encoste a capa metálica exterior 
com iman à parte metálica �xa à parede.

INSTALAÇÕES CLASSE II

radiador rede elétrica

rede elétricaradiador

INSTALAÇÕES CLASSE I

radiador rede elétrica

rede elétrica

rede elétrica

radiador

radiador

ESQUEMA DE MONTAGEM


