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Termo de conformidade
Declaração de conformidade aplicável para países da UE.

Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o 
seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos 
com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de
coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual 
efetuou a compra O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do 
usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso 
alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

 
A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à 
reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para 
evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem 
dos materiais que compõem o produto.  O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de 
alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for
transformado ou modificado sua autorização.
Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

A Tech One declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da
CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS 
(2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com 
a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 / 
EN 1494:2000 + A1:2008.
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1. Verifique se as especificações técnicas do produto estão de  acordo com a do veículo. 
2. Somente inicie a troca da lâmpada após 10 minutos do veículo desligado. 
3. Utilize luvas limpas para o manuseio. 
4. Após a instalação, verifique se a lâmpada foi corretamente instalada. A instalação 
irregular pode ocasionar defeitos como curto-circuito,superaquecimento entre outros. 
5. Após a instalação, ajuste o feixe de luz do seu farol de acordo com as instruções do 
seu veículo.
6. Não encostar no vidro da lâmpada. Para o manuseio, utilizar luva térmica. 

Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

Consulte as leis relativas ao uso de lâmpadas
automotivas, se informando sobre as leis 
municipais, estaduais e federais aplicáveis.!x
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CAUTION
ATENÇÃO

To avoid personal injury from eletric shock, do
not probe or remove cover. No serviceable 
components.

Para evitar ferimentos causados p  or choque 
elétrico, não aponte ou remova a tampa. Nenhum
componente que possa ser reparado.

HIGH VOLTAGE
ALTA VOLTAGEM!
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Os faróis devem ser compatíveis e suportar 
as características técnicas de uma lâmpada
xenon..
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