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 D’USUARI

PASTORS MODELS
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12E-B12-B12S-50 i 50S

EL TEU PASTOR ELÈCTRIC



BENVINGUT

       Primer de tot gràcies per comprar el nostre producte.
Abans de posar-lo en funcionament per primer cop, llegeixi detingudament 
aquesta guia ràpida.

Aquest pastor, com tots els de la marca Llampec, ha estat fabricat sota els 
més estrictes controls de qualitat i desenvolupat amb la màxima cura.

La tecnologia emprada en els nostres dispositius permeten que preservin la 
seva eficàcia fins i tot en el cas de pèrdues de voltatge.

A més de l’anterior, es troben segellats amb resines especials d’alta qualitat 
per evitar que la humitat, la pols, l’aigua o qualsevol petit insecte provoquin 
una avaria en l’aparell. Amb això aconseguim que, d’una banda, puguin ro-
mandre a la intempèrie en perfectes condicions de funcionament i, d’altra 
banda, aconseguim augmentar la seva vida útil.

© all rights reserved (GRU0000009)
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EL TEU PASTOR ELÈCTRIC
PRESA DE CONTACTE
Tots els pastors disposen de 2 panells frontals situats un a cada extrem. 

. .Panell A
( Panell de sortida )

Panell B
( Panell de control )

Panell A també conegut com “Panell de Sortida “ : és la part on es connecta el pastor a la tanca i a 
la presa de terra. 
Panell B també conegut com “Panell de Control” : és la part on es localitza el botó d’encès/apagat i 
el botó de velocitat. 

ELEMENTS DEL PANELL A

( 1 ) Indicador d’impulsos: S’il·lumina sempre que el pastor dóni un impuls de tensió a la tanca, 
verificant així el seu funcionamient. 

( 2 ) Connectors d’”hembrillas”: S’utilitzen per connectar el pastor a la tanca i a la presa de terra. 

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.

( 2 )

( 1 )
Tots els models excepte B12 i B12S.
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ELEMENTS DEL PANELL A
Només models B12 i B12S

Indicador d’impulsos: S’il·lumina amb llum verda, sempre que el pastor dóni un impuls de 
tensió a la tanca, verificant així el seu funcionamient. 

Indicador de pèrdues: S’il·lumina amb llum vermella, només quan hi ha pèrdues de tensió a la 
tanca.

(2)

( 1 )

Connectors de molles: S’utilitzen per connectar el pastor a la tanca i a la presa de terra.(3)

LA CERCA
PERDIDAS EN IMPULSOS

CERCA - LINEATOMA TIERRA

10.000 V.

(3)

(1)(2)
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VOLTAGE BATERÍAII-Oi

I-OF

ON

OFF

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

( 1 )

(2)

(3)(4)

ELEMENTS DEL PANELL B 

Interruptor d’encesa (posició ON) i apagat (posición OFF) per posar en funcionament o apagar el 
pastor.

Interruptor de velocitat per sel·leccionar els intervals d’impulsos (recorda que la potència de 
sortida sempre serà la mateixa, l’únic que variarà és la freqüència de l’interval d’impulsos).

(2)

( 1 )

Voltímetre digital: Indica l’estat de la bateria sempre i quan el pastor estigui funcionant (és a  
dir, quan l’interruptor d’encès/apagat es trobi en la posició “ON”).
D’altra banda,  es recomana recarregar la bateria abans de que el voltímetre indiqui 8V, ja que 
quan la bateria estigui per sota de 7V., el pastor s’apagarà automàticament per no deteriorar  la 
bateria.

(3)

(4) Connector Jack per panell solar.

Tots els models excepte 50 i 50s .
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ELEMENTS DEL PANELL B 
PASTOR MODEL 50 i 50S

VOLTAGE BATERÍAOi

OF

AUTO

MANUAL

SENSOR 
CREPUSCULAR 12V.

I

II

0 0

( 1 )
(2)

(3)

(4)

(5)

( 1 )  Selector:
• Posició alta (-) MANUAL Posició de l’interruptor. Posa en funcionant el pastor, indepen-

dentment de la llum solar.  
• Posició (0) Posició mitja del selector, Paro total del pastor.
• Posició baixa (=) AUTO (*) En aquesta posició el pastor es posarà en funcionament au-

tomàticament de nit, i s’apagarà a la sortida del sol.

(2) Interruptor de velocitat: Per seleccionar els intervals d’ impulsos (recorda que la en potèn-
cia de sortida sempre serà la mateixa, l’únic que variarà es la frecuencia del interval
d’ impulsos). Funciona tant en la Posició (-) MANUAL com (=) AUTO.

(3) Voltímetre digital: Indica l’estat de la bateria sempre i quan el pastor estigui funcionant (el
selector té que estar en la Posició (-) MANUAL o (=) AUTO
D’altra banda, es recomana recarregar la bateria abans de que el voltímetre indiqui 8V. Quan
la bateria estigui per sota de 7V., el pastor s’apagarà automàticament per no deteriorar la
bateria. Tot i que puguin veure el voltímetre per sota dels 7V. la bateria mai baixarà dels 7V.

(4) Base connector 12V.: Jack per panell Solar.

(5) Sensor Crepuscular: Un interruptor automàtic per activar el pastor quan la llum natural
baixa i es fa fosc.

NOTA: Quan posem el selector (1) a la posició (=) AUTO funciona 5 seguns. Si hi ha suficient llum solar s’apagarà. en 
cas contari seguirà funcionant.
Per l’aturada, també necessita uns segons per poder canviar d’estat.       



POSADA EN FUNCIONAMENT
PRIMERS PASSOS
Tots els models excepte B12 i B12S

CONNECTAR EL PASTOR A LA TANCA I A LA 
PRESA DE TERRA

PAS 1. Ves al Panell A (“Panell de Sortida”).

PAS 2. Connecta el cable positiu ( banana vermella )   a la “hembrilla” vermella  de “cerca-linea”.

PAS 3. Connecta el cable negatiu ( banana negra )  a la “hembrilla” negra de “Toma-Tierra”.

PAS 4. Connecta el terminal de l’alte l’extrem del cable negre a la pica de presa de terra i la molla-clip  del cable 
vermell a qualsevol punt dels cables positius de la tanca.

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.
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CONNECTAR EL PASTOR A LA TANCA I A
 LA PRESA DE TERRA

Només Models B12 i B12S

PAS 1. Ves al Panell de Sortida (“Panell A”) i retira els protectors . 

PAS 2. Connecta el cable positiu ( banana vermella ) a la “hembrilla” vermella  de “cerca-linea”.

PAS 3. Connecta el cable negatiu ( banana negra )  a la “hembrilla” negra de “Toma-Tierra”.

PAS 4. Connecta el terminal de l’alte l’extrem del cable negre a la pica de presa de terra i la molla-clip  del cable 
vermell a qualsevol punt dels cables positius de la tanca.

LA CERCA
PERDIDAS EN IMPULSOS

CERCA - LINEATOMA TIERRA

10.000 V.

TOMA TIERRA CERCA-LINEA

10.000-Volt.

LA CERCA
PERDIDAS EN IMPULSOS

CERCA - LINEATOMA TIERRA

10.000 V.

9

TOMA TIERRA CERCA-LINEA

10.000-Volt.

LA CERCA
PERDIDAS EN IMPULSOS

CERCA - LINEATOMA TIERRA

10.000 V.

NOTA: El connector amb molla permet dos tipus de connexions. El cable amb bananes vé subministrat amb el pastor. 
Ref. CAB000001
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ENCESA EL PASTOR
PAS 1. Ves a l’interruptor de encès/apagat situat 
en el Panell B (“Panell de Control”).
Pastors MOD.24,24S i 26S

PAS 2. Col·loca l’interruptor d’encès/apagat en la 
posició “ON”. Pastors MOD.24,24S i 26S

PAS 3. Per a tots els models, l’interruptor de velocitat (“I o II”) s’utilitza per sel·leccionar los intervals    
d’ impulsos (temps que transcorre entre impuls i impuls) on la posició I és lent i la posició II és ràpid.

NOTANOTA: Tant en la posició I com en la posició II, la potència de sortida és la mateixa, l’únic que varia és la fre-
qüència de l’interval.

PAS 1. Ves a l’interruptor Selector situat en el Panell B 
(“Panell de Control”).

Pastors MOD.50 i 50S

AUTO

MANUAL

AUTO

MANUAL

PAS 2. Col·loca l’interruptor del Selector en la posició 
“MANUAL”. Pastors MOD.50 i 50S

* Col·loca l’interruptor del Selector en la posició
“AUTO” perquè el Pastor funcioni només de nit.
Pastors MOD.50 i 50S



ALTRES INDICACIONS
FUNCIONAMENT DEL VOLTÍMETRE DIGITAL

1 El voltímetre s’activa quan l’interruptor d’encès/apagat està
en la posició “ON”,marcant l’estat real de la bateria.

2
Quan el voltímetre marqui 12V, significarà que la bateria 

està 100% carregada.

3 Abans de que el voltímetre marqui 8V., es recomana recarregar
la bateria, ja que una vegada que baixi dels 7V., el pastor 
s’apagarà automàticament per evitar el deteriorament de la 
bateria.

11

NOTA: Si en alguna ocasió el voltímetre marca tensió inferior a 7V.  això NO significa cap anomalia del pastor.



VOLTAGE BATERÍAII-Oi

I-OF

ON

OFF

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

COM     COL·LOCAR LA BATERIA de 12V.

1
Amb el pastor parat (interruptor ON/OFF 
en la posició OFF”), separa la base de la part 
superior.

2Gira la part inferior i col·loca en el seu interior 
la bateria. Seguidament, connecta la molla-clip 
vermella en el born positiu (+) de la bateria i la 
molla-clip metàlica en el born negatiu (-) de la 

bateria.

Col·loca la part superior sobre la base del pastor i 
cargola els quatre cargols de papallona que vénen 
inclosos.

12V.

12V.

VOLTAGE BATERÍAII-Oi

I-OF

ON

OFF

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

3
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FU
S
E

COM CANVIAR EL FUSIBLE

1Amb el pastor apagat (interruptor de
encès/apagat en la posició OFF) i el carregador 

desendollat de la xarxa elèctrica, descargola els dos 
cargols que uneixen la base amb la part superior i 

separa-les.

2 Descargola el portafusibles per poder accedir al fusi-
ble de 2A.

3Subsitueix el fusible fos per un de nou i torna’l a 
col·locar en el portafusibles.

A continuació, enrosca el portafusibles en el pastor 
com estava al principi.

4 Torna a col·locar la part superior sobre la base i 
cargola els dos cargols.

NOTANOTA: Per substituir el fusible, utilitzar SEMPRE un fusible de 2A.

FU
S
E

VOLTAGE BATERÍAII-Oi

I-OF

ON

OFF

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

VOLTAGE BATERÍAII-Oi

I-OF

ON

OFF

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.
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COM COL·LOCAR UN PANELL SOLAR
MODELS 09S, 16S, 18S I B12S

NOTA: La part posterior dels nostres pa-
nells es troben equipats amb una solapa 
metàl·lica perquè puguin ser subjectats al 
pastor solar.

PART FRONTAL PART POSTERIOR

1Utilitza la pròpia nansa del pastor com 
a suport del panell solar i introdueix la 

solapa metàl·lica del panell en la nansa.

2 Deixa reposar el panell sobre el pastor i connecta el
cable Jack al connector 12V.

NONOTTAA: Els pastors model 09, 16, 18, 12E i B12 no 
inclouen el panell solar. Tot i així, pots adquirir-lo per 
separat i la seva col·locació és la mateixa que la explicada 
anteriorment.

Un cop instal·lat, recorda orientar-lo cap el sud 
per aprofitar al màxim la radiació solar.

*Només a l’hemisferi Nord

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

CONECTOR
CARGADOR 230V.

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

CONECTOR
CARGADOR 230V.

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

CONECTOR
CARGADOR 230V.

14
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COM COL·LOCAR UN PANELL SOLAR 
MODEL 50S

NOTA: La part posterior dels nostres pa-
nells es troben equipats amb una solapa 
metàl·lica perquè puguin ser subjectats al 
pastor solar.

PART FRONTAL PART POSTERIOR

1
Utilitza la pròpia nansa del pastor com 
a suport del panell solar i introdueix la 

solapa metàl·lica del panell en la nansa.

2 Deixa reposar el panell sobre el pastor i connecta el
cable Jack al connector 12V.

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

CONECTOR
CARGADOR 230V.

VOLTAGE BATERÍAOi

OF

AUTO

MANUAL

SENSOR 
CREPUSCULAR 12V.

I

II

0 0

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

CONECTOR
CARGADOR 230V.

VOLTAGE BATERÍAOi

OF

AUTO

MANUAL

SENSOR 
CREPUSCULAR 12V.

I

II

0 0

CONECTOR 
PANEL SOLAR

12V.

CONECTOR
CARGADOR 230V.

VOLTAGE BATERÍAOi

OF

AUTO

MANUAL

SENSOR 
CREPUSCULAR 12V.

I

II

0 0

Un cop instal·lat, recorda orientar-lo cap el sud 
per aprofitar al màxim la radiació solar.

*Només a l’hemisferi Nord.

3

15
NOTANOTA: El pastor model 50 no inclou el panell solar. Tot 
i així, pots adquirir-lo per separat i la seva col·locació és la 
mateixa que la explicada anteriorment.
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ADVERTÈNCIES I RECOMANACIONS
Requisits Particulars segons ITC-BT-39 per a l’ins-
tal·lació d’una tanca elèctrica en cumpliment de la 
norma UNE-EN-60335-2-76.  

• Els *alimentadors es col·locaran en llocs on NO 
puguin quedar coberts per palla, fenàs, etc. i a prop
de la tanca que alimenten.

• Els conductors de la tanca han d’estar separats
de qualsevol objecte metàl·lic que no hi pertanyi,
de manera que no hi hagi risc de contacte entre
ells.

• Els conductors de la tanca i els de connexió
d’aquesta tanca al seu alimentador no es poden
subjectar en suports corresponents a cap altra
canalització, sigui d’alta o baixa tensió, de tele-
comunicació, etc.

• Els elements de maniobra de les portes de la
tanca han d’estar aïllats convenientment dels
conductors de la mateixa tanca i la maniobra
posarà fora de servei els conductors que esti-
guin entre els suports laterals de la porta.

• Entre tanques que no estiguin alimentades per
un mateix alimentador, es prendran mesures
convenients per evitar que una persona o ani-
mal pugui tocar-les simultàniament. Normal-
ment es considera suficient una separació de
3 m, entre els conductors d’unes tanques i les
altres.

• Cal col·locar cartells d’avís si les tanques es
troben l’abast de persones que desconeguin la
seva presència i quan estiguin al costat d’una via
pública. En aquests casos, el mínim de cartells
d’advertència que s’han de col·locar serà d’un
per cada aliniació recta de la tanca i a distàncies
màximes de 50 metres uns dels altres.

• Els cartells es col·locaran en llocs ben visibles
i preferentment subjectes al conductor superior
de la tanca si l’altura d’aquest sobre el terra
assegura aquesta visibilitat; en cas contrari, es
col·locaran sobre els suports dels conductors,
de manera que siguin visibles tant des de l’exte-
rior com des de l’interior de la tanca.

ADVERTÈNCIES

RECOMANACIONS

Quan es desfaci d’un pastor elèctric, segueixi 
les següents indicacions:

• Eliminar els pastors en centres de re-
col·lecció especialitzats, seguint les normes
vigents relatives a la eliminació diferenciada.

• No eliminar, ni tractar els pastors com sim-
ples desfets urbans.

Tots els nostres pastors compleixen amb les 
disposicions de la Directiva del Consell de l’ Unió 
Europea.

Tots els nostres pastors s’han de rebutjar per sepa-
rat al final del seu cicle de vida. No els elimini junt 
amb altres residus urbans.

• Els cartells portaran l’indicació “TANCA
ELÈCTRICA” escrit damunt un triangle equi-
làter de base horitzontal amb lletres negres
sobre fons groc. El cartell ha de tenir unes
dimensions mínimes de 105 × 210 mil·líme-
tres i les lletres 25 mil·límetres d’altura.

• La presa de terra de l’alimentador gene-
rador d’impulsos de la tanca ha de tenir
les característiques de “terra separada”
de qualsevol altra, fins i tot de la terra de
massa del mateix aparell.

• Quan una tanca elèctrica estigui situada
en una zona particularment exposada als
efectes de descàrregues atmosfèriques,
l’alimentador ha d’estar situat a l’exterior
dels edificis o en un local destinat expressa-
ment per a ell i es prendran les mesures de
protecció apropiades.

• No connectar més d’un alimentador en la
mateixa tanca ni en la mateixa presa de
terra.

(*)Alimentador fa referència al Pastor, aparell 
genereador d’impulsos que electrifica la tanca.

• Per què la tanca sigui eficaç és aconsella-
ble que els conductors vagin subjectes amb
aïlladors específics per tanques elèctriques.

• No instal·lar el pastor en llocs on hi hagi
productes inflamables.



SOLUCIÓ DE PROBLEMES FREQÜENTS
PROBLEMA POSSIBLE CAUSA SOLUCIÓ

El pastor està en funcionament 
però la llum vermella del pa-
nell de sortida està apagada.

La línia positiva de la tanca 
està curtcircuitada.

Revisar la tanca per netejar-la 
de tota aquella vegetació que 

estigui en contacte amb la 
línia.

Quan canviem la bateria de 
12V i la connectem de nou al 
pastor, per error invertim la 

polaritat.

-

Col·locar correctament els 
cables: el cable vermell al 

borne positiu de la bateria i el 
cable negre al borne negatiu 

de la bateria.

Quan encenem el pastor, el 
voltímetre no s’il·lumina.

1. Bateria deteriorada. 1. Substituir la bateria per una
de nova.

2. Fusible fos. 2. Canviar el fusible.

CONTINGUT DE LA CAIXA
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Pastor Elèctric Mod. 09 Mod. 
09S Mod. 16 Mod. 16S Mod. 18 Mod. 18S

Guia d’usuari √ √ √ √ √ √

Pica de Presa de Terra √ √ √ √ √ √

Joc de cables per connectar 
la presa de terra i la tanca √ √ √ √ √ √

Cartell d’advertència √ √ √ √ √ √

Panell Solar 12V 5W - √ - √ - -

Panell Solar 12V 20W - - - - - √



Pastor Elèctric Mod. 
12E

Mod. 
50

Mod. 
50S

Mod. 
B12

Mod.
B12S

Guia d’usuari
√ √ √

√ √

Pica de Presa de 
Terra

√ √ √
√ √

Joc de cables per 
connectar la presa de 

terra i la tanca

√ √ √ 
√ √

Cartell d’Advertència √ √ √
√ √

Panell Solar 12V 5W - - √
- -

Panell Solar 12V 20W - - √
- √
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Pastor Mod. 

09
(Ref. PAS000009)

Pastor Mod 
09S

(Ref. PAS00009S)

Pastor Mod
 16

(Ref. PAS000016)

Pastor Mod 
16S

(Ref. PAS00016S)

Alimentació 12V. cc 12V. cc 12V. cc 12V. cc

Energia d’impulsos 0,06J (jouls) 0,06J (jouls) 4J (jouls) 4J (jouls)

Energia
emmagatzemada 0,09J (jouls) 0,09J (jouls) 6J (jouls) 6J (jouls)

Tensió d’ impulsos 5.000V 5.000V 9.500V 9.500V

Abast teòric
(basat en 1 línia) 3 Km 3 Km 40 Km 40 Km

Consum a
bateria de 12V. 35mA / 45mA 35mA / 45mA 90mA / 

140mA 90mA / 140mA

Autonomia
(basat en una bateria de 
12V 12Ah)

35 dies
Il·limitada

amb panell 
solar

20 dies Il·limitada amb 
panell solar

Panell Solar (només 
Model 09S, 16S, 18S i 
B12S)

- 12V 5W -

Mesures i pes 
panell solar (només 
Model 09S, 16S, 18S i 
B12S)

- 29cm x 20cm 
/ 0,75 Kg - 29cm x 20cm / 

0,75 Kg

Grau de protecció IP-55/IK-07 IP-55/IK-07 IP-55/IK-07 IP-55/IK-07

Grau de protecció 1,6 1,6 2,2 Kg 2,2 Kg

Dimensions (cm) 30x23,5x36cm 30x23,5x36cm 30x23,5x36cm 30x23,5x36cm
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Pastor Mod. 
18

(Ref. PAS000018)

Pastor Mod 
18S

(Ref. PAS00018S)

Pastor Mod 
B12

(Ref. PAS000B12)

Pastor Mod 
B12S

(Ref. PAS00B12S)

Alimentació 12V. cc 12V. cc 12V. cc 12V. cc

Energia d’impulsos 5,3J (jouls) 5,3J (jouls) 6,3J (jouls) 6,3J (jouls)

Energia
emmagatzemada 8J (jouls) 8J (jouls) 9,5J (jouls) 9,5J (jouls)

Tensió d’ impulsos 10.000V 10.000V 10.000V 10.000V

Abast teòric
(basat en 1 línia) 55 Km 55 Km 75 Km 75 Km

Consum a
bateria de 12V.

150mA / 
200mA

150mA / 
200mA

170mA / 
220mA

170mA / 
220mA

Autonomia
(basat en una bateria de 
12V 45Ah)

15 dies
Il·limitada

amb panell 
solar

10 dies
Il·limitada

amb panell 
solar

Panell Solar (només 
Model 09S, 16S, 18S i 
B12S)

- 12V 20W - 12V 20W

Mesures i pes 
panell solar (només 
Model 09S, 16S, 18S i 
B12S)

- 28cm x 64cm 
/ 2 Kg - 28cm x 64cm 

/ 2 Kg

Grau de protecció IP-55/IK-07 IP-55/IK-07 IP-55/IK-07 IP-55/IK-07

Pes pastor (sense 
bateria inclosa) 2,60 Kg 2,60 Kg 2,90 Kg 2,90 Kg

Dimensions (cm) 30x23,5x36cm 30x23,5x36cm 30x23,5x36cm 30x23,5x36cm

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

20



21

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Pastor Mod. 
12E

(Ref. PAS00012E)

Pastor Mod 
50

(Ref. PAS000050)

Pastor Mod 
50S

(Ref. PAS00050S)

Alimentació 12V. cc 12V. cc 12V. cc

Energia de
Impulsos 7J (Jouls) 6,3J (Jouls) 6,3J (Jouls)

Energia
Almacenada 10,5J (Jouls) 9,5J (Jouls) 9,5J (Jouls)

Tensió de
impulsos 10.000V 10.000V 10.000V

Abast teòric
(basat en 1 línia) 115 Km 75 Km 75 Km

Consum a
bateria de 12V.

300mA/
380mA

170mA / 
220mA

170mA / 
220mA

Autonomia
(basat en una bateria de 
12V 45Ah)

6 dies 10 dies
Il·limitada

amb panell 
solar

Panell Solar - - 12V 20W

Mesures i pes 
panell solar - - 28cm x 64cm 

/ 2 Kg

Grau de protecció IP-55/IK-07 IP-55/IK-07 IP-55/IK-07

Pes pastor (sense 
bateria inclosa)) 3,2kg 2,9kg 4,8kg

Dimensions (cm) 30x24x36 30x24x36 30x24x36



TERMES I CONDICIONS DE LA GARANTIA
LLAMPEC MORER S.L ofereix una garantia limi-
tada de 2 anys a partir de la data de la compra 
original (6 mesos en cas de bateries i piles), en 
la qual assegura el correcte funcionament 
dels components físics del producte durant l’es-
mentat període de garantia.

Si el pastor presentés un funcionament incorrec-
te en algún moment de dit període de garantia, 
es facilitarà la reparació gratuïta dels components 
físics del producte, incloent la mà d’obra, així 
com les despeses de transport gestionat per 
LLAMPEC MORER S.L. en el cumpliment d’aquesta 
garantia.

Per poder beneficiar-se de dita garantia, el propie-
tari del pastor ha de presentar:

1. La factura original de compra que va rebre en 
el seu moment per el venedor, havent de figu-
rar en la factura la següent informació:

• Nom del venedor o comerç.
• Model de pastor.
• Número de sèrie del pastor.
• Data de compra del pastor.

2. El pastor adquirit ha de tenir en el seu in-
terior les etiquetes identificatives amb el 
mateix número de sèrie que el reflectit en 
la factura.

LLAMPEC MORER S.L es reserva el dret de de-
negar la reparació en garantia si la informació 
anterior no estigués completa o hagués estat 
eliminada o alterada després de la compra del 
pastor per part del consumidor final al ve-
nedor.

Com obtenir el servei de
reparació en garantia

Les reparacions en garantia poden obtenir-se diri-
gint-se o posant-se en contacte amb el comerç on 
va adquirir el pastor.

EXCLUSIONS
Aquesta garantia exclou expressament els se-
güents casos: Danys produïts per causes alienes 
a la fabricació de l’aparell (per exemple, falla-
da del subministre elèctric, sobretensió incluïts els 
llamps en tormentes, etc.).
• Ús inadequat.
• Els perjudicis i pèrdues indirectes de qualsevol 

classe.
• Danys personals i/o materials causats com a 

conseqüència del No cumpliment, per part de 
l’usari, de les normes i instruccions donades 
per Llampec Morer S.L, per a l’ instal·lació, ús i 
manteniment del producte.

• Danys i/o averies sofertes en el producte a 
conseqüència de:

1. Mal ús del pastor, caigudes, manipula-
cions o negligència del usuari, incloent 
l’utilització innadequat de l’aparell, 
d’acord amb les característiques del pro-
ducte.

2. No seguir las instruccions donades per 
Llampec Morer S.L per l’ús i 

        manteniment del producte.
3. L’instal·lació o utilizació del product de 

manera no ajustada a las normes tècniques 
o de seguretat vigents.

4. Intents de reparació efectuats per perso-
nal tècnic NO autoritzat per Llampec Mo-
rer S.L.

5. Accidents, catàstrofes naturals o qualse-
vol altre causa aliena al control de 

        Llampec Morer S.L.

Per més informació o consulta, visita:
www.llampec.com
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