
LAMPA ŚCIENNA 
MODEL: ZD49D

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe

Fantastyczna lampa ścienna  jest praktyczną ozdobą każdego pokoju dziecięcego.

Cechy produktu:

• Po zapaleniu, lampa świeci ładnym, ciepłym światłem. 
• Wyposażona w długi kabel umożliwiającym zawieszenie lampy wysoko na ścianie bez konieczności używania 

przedłużaczy.Na kablu umieszczono wygodny w użyciu włącznik/wyłącznik lampy. 
• Gniazdo na standardowe żarówki z gwintem E14 (mały gwint). 
• Dopuszczalna moc żarówki: 25W 

2. Montaż i obsługa

1. Wyjmij lampę z opakowania, znajdź miejsce na ścianie na którym zamocujesz lampę. Jeżeli nie chcesz używać 
przedłużaczy sieciowych, sprawdź czy kabel lampy sięga do gniazdka elektrycznego.
2. Przyłóż płyte ścienną lampki do ściany, zaznacz otwory montażowe i wywierć dziury, w które umieść kołki montażowe.
3. Przymocuj płytę ścienną do ściany za pomocą wkrętów wkręcanych w uprzednio przygotowane kołki montażowe.
4. Wkręć do oprawki lampy żarówkę z gwintem E14 o mocy nie przekraczającej 25W (dla lamp żarnikowych) lub 11W (dla
lamp energooszczędnych).
5. Przymocuj klosz lampy do płyty ściennej i podłącz lampę do sieci elektrycznej.
6. Aby włączyć/wyłączyć lampę użyj przełącznika umiejscowionego na kablu przyłączeniowym lampy.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. 
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami.
3. Nie rzucać, nie siadać na lampę.
4. Nie używać, gdy kabel sieciowy jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
5. Nie używać żarówek o mocy większej niż 25W – grozi trwałym uszkodzeniem lampy.
6. Lampa przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o 
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli 
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby 
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie 
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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