
cuidados
Não expor a luminária à luz solar inten-
sa. 

Evitar colocar a luminária em áreas de 
fortes correntes de vento.

Não submeter a luminária a contato 
direto com ar-condicionado, umidifica-
dores, estufas, aquecedores, entre 
outros.

Instalar lâmpada com cautela, movi-
mentos exagerados podem comprome-
ter o funcionamento da luminária.

Objetos pontiagudos, cortantes ou 
abrasivos podem danificar permanen-
temente a luminária.

Não pendurar e/ou apoiar objetos na 
luminária.

Atritos e batidas podem danificar 
permanentemente a luminária.

Não utilizar produtos abrasivos, solven-
tes derivados, alvejantes, cloro, assim 
como esponjas de aço ou similares na 
limpeza da peça.

Não instalar os produtos em locais 
inadequados, tais como: paredes com 
umidade, infiltração ou pouca resistên-
cia, áreas externas com exposição 
solar, chuva e outros.

Utilizar somente as lâmpadas recomen-
dadas.

Todas as peças da Klaxon são testadas 
na fábrica. É PROIBIDO: O manuseio e/ 
ou troca de soquetes, elementos de 
fixação e qualquer outro componente 
que não seja inerente a instalação do 
produto.

Todo e qualquer reparo deve ser feito 
pelo fabricante do produto, sob pena 
de perda da garantia.

Não nos responsabilizamos por danos 
caso os cuidados acima não sejam 
cumpridos
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instalação

siga a klaxon
nas redes sociais

@klaxonbrasil

Tem foto com nossos produtos? Não esqueça de nos marcar no Instagram 
com a hashtag #KlaxonBrasil

klaxon.distribuidora

dicas de manutenção
COM PROTEÇÃO Com o tratamento 
anti-oxidação, a luminária permanecerá 
sempre polida, não será necessário 
nenhum tipo de limpeza, a não ser a 
retirada do pó com uma flanela limpa, 
macia e seca. 

SEM PROTEÇÃO Caso a opção de 
acabamento seja sem proteção o cobre 
será “in natura” ou seja vai oxidar, 
escurecer, característica normal do 
cobre. É possível a luminária voltar ao 
seu brilho e cor original fazendo um 
polimento simples com um polidor de 
metais (Kaol, Brasso, Polibril). A escolha 
do cobre “in natura”, faz parte do 
conceito da peça, que é justamente 
envelhecer, oxidar ou a facilidade em 
fazê-lo voltar a sua forma original.

1 - Soltar os parafusos laterais da base ‘2’ da 
Flusso Pequena
2 - Parafusar a parte traseira da base ‘1’ na 
parede (Parafusos não inclusos)
*A parte traseira da base ‘1’ deve estar bem 
nivelada com a parede
3 - Fazer a ligação elétrica
4 - Encaixar e parafusar a parte frontal da base 
‘2’ na parte traseira ‘1’  

Parte traseira
da base - 1 unidade

Base - 1 unidade

lista de 
componentes

1

2

12

Parafusos laterais

vista lateral

LED, ELETRÔNICA
OU FILAMENTO

Indicação 
de lâmpada

até 40w, E27
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