
Garantia & Support
Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados 
durante o uso normal. O mal uso ou Clever Candles™ a abertura da unidade 
invalidará esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o 
produto.  Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS Código do Produto: 
EY04773

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. 
Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de 
aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com 
menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo 
de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group 
Ltd.
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NxxxxxN448
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TTS estão orgulhosos de fazer parte de  PLC
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Clever Candles™
Alternativa perfeita às velas verdadeiras

www.tts-shopping.com

Utilizador GUIA DO USUÁRIO



Informações Importantes
•  Guarde estas instruções para referência futura, pois elas contêm informações 

importantes.

•  Qualquer limpeza deve ser feita por um adulto.

•  Brinquedos susceptíveis de serem limpos com líquidos devem ser desligados 
do transformador antes da limpeza.

•  Verifique se o produto está desligado antes de limpar.

•  Para limpar as Clever Candles™ use um pano úmido.

Avisos sobre pilhas
•  Suas Clever Candles™ fornecidas com 2 células de 1,2V B40H NiMH 

recarregáveis, substituíveis pelo usuário.

•  Pilhas devem ser instaladas por um adulto.

•  Use pilhas do mesmo tipo.

•  Não misture pilhas novas e velhas; substitua todas as baterias ao mesmo tempo.

•  Não use baterias não-recarregáveis.

•  Assegure-se de que as baterias estão inseridas com a polaridade correta.

•  Não permita que os terminais de alimentação entrem em curto-circuito.

•  Verifique se todas as baterias usadas são descartados de forma correta.

•  Não deixe as pilhas entrem em contato com líquidos a qualquer momento.

•  Recomenda-se que as pilhas recarregáveis   recebam uma carga completa antes 
de longos períodos de armazenamento.Subtítulo aqui neste estilo 



As Clever Candles™ são a alternativa perfeita para velas reais nas escolas. Estas velas 
exclusivas respondem ao serem sopradas! Sopre uma vez para acender a vela e 
sopre novamente para desligá-las. Sem risco de queimaduras ou incêndios, estes 
velas tremeluzentes e realistas são limpas e não causam confusão, podendo ser 
usadas em todo o currículo em uma miríade de atividades escolares. Há 12 velas 
de chá em estilo leve, fornecidas com uma docking/charging station. As velas são 
recarregáveis, NÃO NECESSITAM DE BATERIAS, basta colocá-las na docking station e 
ligar à rede elétrica. Para ligar a vela, basta usar o botão liga/desliga localizado abaixo 
da vela. Reduza o tempo de realização de avaliações de risco com estas velas, use-as 
quando e onde quiser. As velas durarão aproximadamente 6 a 10 horas antes de 
necessitar uma recarga. Visite nosso website para encontrar muitas ideias de uso, 
algumas das quais são sugeridas a seguir.

Ideias de uso:
Aniversários - comemorar o aniversário de todas as crianças na escola de forma 
tradicional com estas velas. Deixe na docking station e faça com que as crianças ou 
o professor soprem as velas após cantar Parabéns a você. Você pode até mesmo 
decorar sua docking station com adesivos, glitter e pintura, para deixá-la parecida 
com um bolo de aniversário ou, o melhor de tudo, colocá-las sobre um bolo 
verdadeiro!

Conjuntos - use as velas ao redor da sala para definir a atmosfera para a montagem. 
A luz bruxuleante de vela terá um efeito calmante sobre as crianças.

Momento em roda - use como um ponto de foco durante o momento em roda. 
Coloque no centro do círculo durante a contagem de histórias para definir o humor. 
As velas são um ótimo acompanhamento para contos assustadores, de aventura ou 
tradicionais.

RE - estas velas podem ser utilizadas como suporte a tópicos em festivais, 
especialmente o Festival das Luzes. As velas também pode ser usadas durante as 
orações em reuniões.

Ciência - use em espaços escuros para observar a ausência de luz. Use para 
semelhanças e diferenças, compare com uma vela real. Como  a luz muda quando 
você adiciona mais ou menos velas a uma área escura.

Necessidades especiais - use com crianças que têm dificuldades de fala e 
linguagem.
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Arte - faça lanternas decorativas e coloque as velas dentro para mostrar o efeito de 
cintilação.

Arte/Alfabetização - use durante as brincadeiras e as peças escolares para definir 
a atmosfera.

Halloween - coloque as velas dentro de abóboras esculpidas para criar aquele 
efeito assustador.

Matemática - crie uma linha de números de sopro para acender e sopro para 
apagar. Sopro dois fora, quantos ficaram?

As Clever Candles™ são perfeitas para alunos visuais e cinestésicos.

Para mais informações sobre como usar as Clever Candles™, visite nosso website.

Montagem e troca das baterias
1.  Suas Clever Candles™ usam 2 baterias recarregáveis de 1,2V B40H NiMH.

2.  Remova a tampa da bateria com uma chave de fenda.

3.  Retire as pilhas gastas e elimine-as de forma responsável.

4.  Coloque a nova bateria, como mostrado no compartimento da bateria.

5.  Recoloque a tampa da bateria e aperte os parafusos.

Como carregar suas Clever Candles™
1.  As Clever Candles™ devem ser desligadas para carregar.

2.  Insira vela na docking station.

3.  Conecte a docking station à rede elétrica utilizando o adaptador fornecido.

4.  O LED na docking station acende para indicar que o produto está sendo  
carregado.

5.  As Clever Candles™ são projetadas para serem deixados em carga contínua, 
assim, estão sempre prontas para o uso.

6.  Carregue suas Clever Candles™ por pelo menos 20 horas antes da primeira 
utilização.



Conheça suas Clever Candles™

Microfone

Ligar/Desligar D.C. em

Ligado

D.C. em
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Como usar suas Clever Candles™
Suas Clever Candles™ responderão ao ser acesas

Ligue as Clever Candles™ deslizando o botão Liga/Desliga à posição ligada.

Sopre para ligar as Clever Candles™, sopre novamente para desligá-las.

Desligue as Clever Candles™ usando o botão Liga/Desliga quando as velas não 
estiverem sendo usadas.

Adaptador internacional de carga
As Clever Candles™ são fornecidas com um adaptador multi-região. O adaptador é 
fornecido com a tomada de padrão britânico, mas isso pode ser alterado facilmente 
para se adequar a qualquer país. Pressione o botão de liberação localizado atrás da 
tomada e deslize retirando a tomada de padrão britânico, e substitua com o módulo 
de tomada necessária. Deslize o módulo de tomada até ouvir um "clique" no lugar 
com segurança.

O transformador de isolamento de segurança a ser utilizado com o produto deve 
ser periodicamente analisado em termos de riscos potenciais, como danos ao cabo, 
fio, tomada, invólucro ou outras peças. Em caso de qualquer dano, o adaptador não 
deve ser utilizado até que o dano tenha sido devidamente reparado.

O brinquedo não é destinado a crianças com menos de 3 anos de idade.

O transformador não é um brinquedo.

O brinquedo deve ser utilizado apenas com o transformador recomendado.



 Característica

 Pergunta

Especificação técnica

Solução de problemas

Clever Candles™

Bateria de 1,2V B40H NiMH (x2)

50 dias

6-10 horas (uso normal)

aproximadamente 15 horas

Entrada: 100 - 240V, 50 / 60Hz Saída de 
comutação: 9V, adaptador de energia 
internacional de 0,3 A (fornecido) para o Reino 
Unido, UE, AU, Polaridade: Centro positiva

Tipo de bateria

Vida útil da bateria (Em espera 
com o LED apagado)

Vida útil da bateria (LED ligado)

Tempo de carga

Adaptador da fonte de 
alimentação

As baterias estão descarregadas, recarregue-as 
usando o adaptador de carregamento fornecido.

Verifique se o botão Liga/Desliga está ativado.

Mova-se mais perto da vela se quiser soprar para 
ligar ou desligar.

As velas não carregam e o LED de alimentação 
está ligado.

Verifique se o botão liga/desliga está na posição 
"desligado" durante a recarga.

As Clever Candles™ não ligam

As velas não carregam

Especificação

Resposta


