
Informações importantes sobre segurança 

 

Leia todas as informações de segurança antes de instalar este produto. 

 

Aviso: Este dispositivo deve ser supervisionado quando usado próximo a 

crianças. 

Aviso: Não coloque os dedos no conector do veículo elétrico. 

Aviso: Não use este produto se o cabo de alimentação flexível estiver 

desgastado, apresentar quebras no isolamento ou mostrar outros sinais de 

danos. 

Aviso: O dispositivo deve ser usado somente com veículos elétricos. 

Aviso: Não use este dispositivo com um cabo de extensão. 

Aviso: Não remova a tampa ou tente abrir o carregador. Não há peças que 

possam ser reparadas pelo usuário no interior. Solicite um serviço de 

assistência por pessoal qualificado. 

Aviso: Instale e use o Wallbox longe de vapores, materiais ou produtos 

químicos inflamáveis, explosivos, abrasivos ou combustíveis. 

Aviso: Não opere o Wallbox fora da faixa de temperatura de –40 °C a +60 

°C. 

Aviso: Este dispositivo destina-se apenas a veículos elétricos que não 

necessitam de ventilação durante o carregamento. 

Aviso: Este equipamento deve ser aterrado. Se houver mal funcionamento 

ou falha, o aterramento fornece um caminho de menor resistência à corrente 

elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. 

Aviso: A conexão inadequada do cabo de aterramento do equipamento pode 

resultar em risco de choque elétrico. Consulte um eletricista ou técnico 

qualificado se tiver dúvidas sobre o aterramento adequado do produto. 

 

 

 

 



Informações do usuário sobre o fim da vida útil de equipamentos 

elétricos e eletrônicos 

 

Este símbolo indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos não devem 

ser descartados juntamente com os resídios domésticos. Produtos elétricos e 

eletrônicos podem possuir substânticas tóxicas entre os seus componentes e 

o seu descarte incorreto pode causar poluição ambiental. 

Quando este produto chegar ao fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de 

coleta designado pelas autoridades locais. A separação do produto no 

momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e garantir que 

ele seja reciclado de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. 

 


