
LAMPKA BIURKOWA 220V E27
model: ZD71A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wspaniała, ceramiczna lampka nocna przeznaczona do ustawienia na stole lub komodzie. 
Wyposażona została w standardowy gwint żarówki E27 oraz estetyczny, plastikowy klosz, który 
nadaje jej klasycznego i ponadczasowego tonu. Doskonale sprawdzi się jako dodatkowe oświetlenie 
każdego pomieszczenia, nie tylko sypialni! Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej, a 
zastosowanie gwintu E27 umożliwia zainstalowanie żarówki LED-owej, znacznie zwiększając 
energooszczędność lampy. Maksymalna moc standardowej żarówki żarnikowej to aż 60W! Kabel o 
długości aż 130 cm pozwoli nam swobodnie rozmieścić lampkę w pokoju.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Lampka nocna o ponadczasowym designie. 
• Charakterystyczny klosz nadaje jej klasycznego tonu. 
• Wykonana została z gładkiego i solidnego materiału ceramicznego! 
• Wyposażona w niezwykle uniwersalny gwint E27, który umożliwia zainstalowanie 

standardowej żarówki o mocy do maksymalnie 60W bądź nawet energooszczędnej żarówki 
LED! 

• Kabel o długości aż 130 cm pozwoli nam na ustawienie lampki w dowolnym miejscu 
pomieszczenia. 

Specyfikacja: 

• Materiał wykonania: ceramiczny 
• Klosz: plastikowy 
• Moc maksymalna: 60W 
• Zasilanie: 220V 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Rodzaj gwintu (żarówki): E27 (standardowy gwint) 
• Możliwość instalacji żarówki LED z gwintem E27! 
• Włącznik: dotykowy 
• Regulacja natężenia światła 
• Wysokość całkowita: 30,5 cm 
• Średnica klosza: 18 cm 
• Długość kabla: 1,3 m 

2. Instrukcja obsługi i środki ostrożności!

Umieść w gwincie E27 standardową żarówkę o mocy maksymalnie 60W z gwintem E27:

Podłącz lampę do sieci elektrycznej, wykorzystując gniazdko z bolcem (uziemieniem).

Włącznik / wyłącznik światła znajduje się na kablu zasilającym:

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie otwieraj go i nie modyfikuj podczas jego pracy 
oraz gdy jest podłączone do prądu.

UWAGA: Nie wykręcaj żarówki świeżo po wyłączeniu lampy, gdyż może to grozić poparzeniem.

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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