
Lum 1500 
 

Dimensões 
L 1500 mm x A 576 mm x P 190 mm 

Tipo 
Suspenso 

Tensão de alimentação 
220/240 V  

Frequência 
50 Hz 

Aquecimento 
1000 W—2000 W  

Peso 
33 kg 

Estes produtos respeitam as Normas Europeias de Segurança EN60335-2-30 e as Normas Europeias de Compatibilida-
de Eletromagnética (EMC) EN55014, EN60555-2 e EN60555-3. Estas cumprem os requisitos essenciais das Diretivas 
Europeias EEC 2006/95/EC e 2004/108/EC. 
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Luz de confirmação 
(Neon) 
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Felicitações pela compra do seu aparelho GlammFire. Este produto de alta qualidade foi desenvolvido com o rigor e a 
precisão que nos caracterizam, afim de lhe proporcionar momentos agradáveis e reconfortantes.  
Para uma utilização segura e eficaz, por favor leia atentamente as instruções presentes neste Manual de Instruções. 
Conserve o seu Manual num lugar seguro. 
 
Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas. Todas as advertên-
cias e avisos apresentados devem ser respeitados. 
Este Manual de Instruções está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
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1 -  AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA: 
 
Quando usar aparelhos elétricos, deverá seguir sempre as precauções básicas de forma a reduzir o risco de incêndios, 
choques elétricos, incluindo as seguintes: 
 
Se o aparelho estiver danificado, consulte o fornecedor antes de o instalar e colocar a funcionar. 
 
Não utilize o aparelho no exterior. 
Não use perto de uma banheira, duche ou piscina. 
Não coloque o aquecedor por baixo de uma tomada fixa ou caixa de ligação. 
 
Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças com idade inferior a 8 anos ou outras pessoas sem a devida 
assistência ou supervisão caso as suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais os impeçam de o utilizar com segu-
rança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho. 
 
Não use este aquecedor ao mesmo tempo que um controlo termal, um controlador de programas, um temporizador 
ou qualquer outro dispositivo que altera o calor automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio quando o 
aquecedor é coberto ou deslocado acidentalmente. 
 
Este aparelho não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aparelho 
em salas pequenas quando ocupadas por pessoas que não são capazes de sair sozinhas, a menos que seja providen-
ciada supervisão constante. 
 
Certifique-se de que móveis, cortinas ou outro material combustível encontram-se posicionados a uma distância não 
inferior a 1 metro do aquecedor. No caso de uma falha, desligue o aquecedor. 
Desligue o aquecedor quando não for usado durante longos períodos de tempo. 
 
Apesar de este aquecedor cumprir com todos os requisitos de segurança, não recomendamos a sua utilização em 
carpetes profundas ou em tapetes de pêlos compridos. 
 
O aparelho deve ser colocado de modo a que a tomada fique acessível. 
 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, técnico de manutenção ou 
por pessoal qualificado, de modo a evitar quaisquer perigos. Mantenha o cabo de alimentação longe da parte frontal 
do aquecedor. 
 
AVISO: De forma a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aquecedor. Não coloque material nem peças de roupa 
no aquecedor, ou obstrua a circulação de ar à volta do aquecedor. 
 
AVISO: para evitar um perigo devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser forneci-
do através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou conectado a um circuito que é regu-
larmente ligado e desligado pelo utilitário. 
 
ATENÇÃO - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser prestada espe-
cial atenção quando crianças e pessoas vulneráveis estejam presentes. 

 
O aquecedor possui um símbolo de advertência  
indicando que o mesmo não deve ser coberto. 



2 -  INFORMAÇÃO GERAL 
AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA 
 

Este aquecedor deve ser utilizado apenas em CA e a tensão indicada no aquecedor deverá corresponder à tensão de 
alimentação. Antes de a ligar, leia todos os avisos de segurança e instruções de instalação e funcionamento. 
Desembale o aquecedor com cuidado e guarde a embalagem para possível reutilização no  futuro. 
 

Conteúdos na caixa 
 - Lareira elétrica. 
 - Suporte de fixação à parede. 
 - Parafusos de fixação e buchas de parede. 
 - Controlo remoto e baterias ( tipo AAA). 
 
Não conecte o aquecedor a um fornecimento de eletricidade até que ele esteja corretamente instalado à parede - leia 
atentamente as instruções descritas em 'Instalação'. 
 

A  opção de saída de calor de 1KW ou 2KW é fornecida pelos aquecedores do ventilador, colocados no interior da 
lareira elétrica. 
 

A lareira elétrica pode ser operada manualmente ou por controlo remoto—ver “Funcionamento”. 

 
Características gerais do controlo remoto 
 

 - A visualização da chama pode ser ativada ou desativada. 
 - A saída de calor pode ser aumentada ou diminuída de acordo com a sua preferência. 
 

NOTA:  Quando usado num ambiente onde o ruído de fundo é muito baixo, pode ser possível ouvir o motor que opera 
o efeito da chama. Esta característica é normal e não deve ser motivo de preocupação. 

 
 
3 -  INSTALAÇÃO 
 

Segurança - É necessário ter conhecimento suficiente do produto, antes da sua instalação. Em caso de dúvida reco-

mendamos a subcontratação para instalação da lareira elétrica, e uma atenção especial à segurança durante a mes-
ma.  

 
Instalação à parede  
 

Não conecte o aparelho até este estar devidamente fixo à parede e o manual totalmente lido. Verifique em particular 
as dimensões mínimas. Durante a instalação do aparelho, deverá ter cuidado para não danificar cabos ocultos. 
 

Tenha especial atenção durante a perfuração dos furos.  
 

As buchas de parede fornecidas com este produto são para colocação em paredes de bloco / tijolo. 
 
Este modelo foi desenhado para ser permanentemente fixo à parede a uma altura mínima de 300 mm. O suporte de 
parede deve ser instalado horizontalmente, e o cabo encaminhado para o canto inferior direito do aparelho  demons-
trado em “a” na Fig. 1. 
 
É recomendada uma altura de 600 -  725 mm da parte inferior do aparelho ao pavimento para uma melhor visualiza-
ção do ecrã ( ver Fig. 2 para consultar as dimensões recomendadas de fixação). 
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Para uma boa visualização, marque as quatro posições de fixação dos parafusos na parede de acordo com as dimen-
sões recomendadas - ver Fig.2. Faça perfurações com uma broca de 6 mm.  
Fixe o suporte de parede utilizando as buchas e os parafusos fornecidos - Fig.3. 
Com cuidado, levante o aparelho garantindo que a borda superior traseira do aparelho engata o suporte de parede e 
fica centralmente posicionado. - ver Fig.4. 
 
É ainda fornecido um suporte de fixação inferior. Fixe este suporte na parte inferior do aparelho usando o parafuso de 
prata. Com este suporte corretamente colocado, marque a localização da perfuração a realizar na parede. A seguir, 
remova o aparelho, perfure a parede, coloque a bucha e volte a colocar o aparelho no lugar, aparafusando o suporte à 
parede. 
 

 

Instalação do aro 
 
1. Para colocar o aro na lareira elétrica, inclinar ligeiramente  e centrar o aro, para que este entre das respetivas 
saliências  representadas ‘E’ (ver figura 7). 
 
2. Uma vez colocado o aro, inserir o parafuso fornecido para que o aro fique devidamente fixo à lareira elétrica (ver 
figura 8). 

 
 

4 -  FUNCIONAMENTO 
 

Operação Manual 
Os interruptores estão localizados  no canto inferior direito  do aparelho - ver Fig.5. 
 
S1 - Interruptor de energia. 
S2 - Modo de operação da chama. 
S3 - Downlight On/Off. 
 

 

Operação Remota 
O interruptor de standby (S1) deverá estar ligado (On). 
 

NOTA: O recetor demora algum tempo a responder ao transmissor. NÃO PRESSIONE os interruptores mais de uma vez 
num espaço de dois segundos, para que o aparelho funcione corretamente. 
 

O interruptor de standby (S1) deverá estar ligado (On), para que opere o aparelho manualmente ou por controlo 
remoto. 
 
O interruptor 2 (S2) do aparelho ou o interruptor “I” do controlo remoto operam a chama da seguinte forma: 
 

 
 

Configuração 
 

 

Efeito da chama 
 

Efeito da chama & 1kW calor 
 

Efeito da chama & 2kW calor 

Operação 
(Remota ou interruptor S2) 
 

Pressione o botão “I” uma vez 
 
Pressione o botão “I” duas vezes 
 
Pressione o botão “I” três vezes 

Luz de confirmação (Fig.6) 
 

 

Néon superior 
 
Néon médio 
 
Néon inferior 



 
Operação Manual & Remota 
Ao usar o interruptor S2, pressione o lado "0" do botão para as configurações anteriores.   
 

Ao pressionar “0” no controlo remoto, o aparelho desliga-se. Para o voltar a ligar, pressione “I”.  
 

A unidade é fornecida com uma luz superior para iluminar o leito de combustível. Esta característica pode ser ligada 
ou desligada (On/Off) dependendo da sua preferência. O interruptor 3 permite-lhe controlar esta luz. 
 

Para desligar o aparelho, o interruptor S1 deverá estar em modo “Off 

 
5 - MANUTENÇÃO 
AVISO - ANTES DE REALIZAR QUALQUER MANUTENÇÃO OU LIMPEZA, REMOVER A FICHA OU DESCONECTE A LIGAÇÃO 
À ELETRECIDADE. 

 
DIODO EMISSOR DE LUZ 
Esta lareira elétrica é equipada com lâmpadas LED (Light Emitting Diode). Estas lâmpadas LED são livres de manuten-
ção e não devem ser substituídas durante a vida útil do produto. 

 
CORTE DE SEGURANÇA TÉRMICA 
Para sua segurança, este aparelho foi equipado com cortes térmicos. No caso de o produto sobreaquecer, este  desli-
ga automaticamente o calor. 
 

Para voltar a ativar o calor, em primeiro remova a causa do sobreaquecimento, a seguir desconecte ou desligue a 
alimentação elétrica do aquecedor durante 10 minutos.  
 

Após o aparelho ter arrefecido o suficiente, volte a conectar a alimentação elétrica e ligue o interruptor de calor.  

 
 
6 - LIMPEZA 
AVISO - DESCONECTE SEMPRE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE LIMPAR O APARELHO. 
 

Para limpeza geral use um espanador de limpeza suave - nunca use produtos de limpeza abrasivos. A tela de visualiza-
ção de vidro deve ser limpa cuidadosamente com um pano macio. NÃO use produtos de limpeza de vidro. 

 
 
7 - RECICLAGEM 
Para produtos elétricos vendidos na Comunidade Europeia. 

 
No final da vida útil dos produtos elétricos, os mesmos não devem ser descartados com o lixo doméstico. 
Recicle onde as instalações existem. Verifique com a sua Autoridade local ou revendedor para obter conse-
lhos de reciclagem no seu país. 
 

 
 

8 - SERVIÇO PÓS-VENDA 
 

Em caso de alguma anomalia pedir aconselhamento a um técnico especializado. 
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9 - DIMENSÕES GERAIS 

MEDIDAS EM MM  



A GlammFire tem uma constante preocupação com o meio ambiente. Isso reflete-se a quando da projeção dos seus 
produtos e respetivas embalagens. Focando a redução do consumo de energia, matérias-primas, recursos naturais e 
quantidade de resíduos gerados, a GlammFire segue a politica dos 4R's (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar). 
Desta forma a GlammFire tem sempre presente a utilização de produtos de longa duração, bem como produtos 
reutilizáveis e recicláveis. 
A GlammFire recomenda a reutilização da embalagem Glammfire e a depositar separadamente o plástico o papel, o 
cartão e o vidro nos devidos ecopontos. 
 
"Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma." 
Antoine Laurent de Lavoisier 

10—GARANTIA 
 
Para ativar os seus 2 anos de garantia GlammFire, por favor registe o seu produto GlammFire em 
www.glammfire.com/pt/sobre/garantia ou complete o seu cartão de garantia e envie-o para nós, juntamente com 
uma cópia de compra, para o nosso endereço, no prazo de 30 dias após a compra. 
 

Todas as nossas Lareiras e Queimadores a Bioetanol, Lareiras Eléctricas, Fire Pits & Barbecues dispõem de uma 
garantia contra defeitos de fabrico, durante um período de 2 anos, a contar da data de aquisição.  
Esta garantia não abrange a substituição de vidros, pilhas, danos causados por acidentes ou uso indevido do aparelho, 
ou pela montagem/desmontagem não indicada nos manuais de instruções. Se o produto avariar (não considerando os 
acontecimentos acima descritos), durante o período de garantia, será substituído gratuitamente. 
A garantia é exclusivamente aplicável ao comprador original, não sendo transmissível em qualquer caso. Todas as 
reparações devem ser realizadas com máximo cuidado e por um técnico especializado. A utilização de peças 
sobressalentes diferentes das especificadas pelo fabricante conduz à nulidade da garantia do aparelho. 
 

IMPORTANTE: O registo do produto não exige a prova de compra, se for feito através do nosso site, e deve basear-se 
na data da compra. Será assumido que as informações fornecidas refletirão, com precisão, as informações presentes 
na prova de compra, que será exigida no momento do serviço de reparação/substituição de qualquer/todos os 
produtos que se encontrem dentro da garantia. 
Se houver conflito de informação, a informação indicada na prova de compra será considerada acurada e verdadeira e 
a garantia será avaliada em conformidade. 

http://www.glammfire.com/pt/sobre/garantia
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Tipo de aparelho :  Beneficiário da garantia: 

Versão: Morada: 

Controlador: Tel.: 

Data de disponibilização: 

Local…………………………………………..Data……………………….. 

 

Assinatura  

Nº de série e de Garantia: 

Código do distribuidor: 

Nome e morada do distribuidor: 

As lareiras GlammFire são fabricadas sob uma supervisão rigorosa e reconhecida em todo o mundo pela Certificação 
de Garantia da Qualidade ISO 9001:2008. 
Desenvolvidas por técnicos especializados, que se orgulham do seu trabalho, as lareiras GlammFire incorporam 
componentes e materiais de alta qualidade. 
Uma vez montadas, as lareiras são inspecionadas por um técnico qualificado antes de serem embaladas. Desta forma  
conseguimos garantir que recebe o produto com a qualidade desejada. 
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Recuperadores Pachinha Lda. 
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1 
4950-850 CORTES - MONÇÃO PORTUGAL 
Tel(+351) 251 654 800 
Fax(+351) 251 654 801 
info@glammfire.com 
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