
ŻYRANDOL PAJĄK 3x E27
MODEL: ZD74C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Wspaniały element dekoracyjny - żyrandol typu pająk w 3 punkty świetlne! Wszystkie punkty
światła  posiadają  kabel  o  długości  aż  160 cm zakończony  gniazdami  żarówek  E27.  Jest
możliwe  jego  skrócenie  co  pozwoli  lepiej  dopasować  je  do  warunków  we  wnętrzu
pomieszczenia. To doskonały pomysł na ozdobę eleganckich pomieszczeń w stylu loft bądź
rozjaśnienie  ciemnych  zakamarków!  Doskonale  komponuje  się  zarówno  z  klasycznymi
okrągłymi żarówkami E27 jak i wszelkimi ozdobnymi z tym samym gwintem!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Doskonały element dekoracyjny z aż 3 gniazdami żarówki typu E27 (standardowy wtyk). 
• Długie kable (aż 160 cm) z możliwością ich dodatkowego skrócenia. 
• Przeznaczone do montażu na suficie (jak standardowy żyrandol / kinkiet). 
• Rozświetl ciemne kąty i nadaj im należytej elegancji! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (PVC) i metal 
• Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Gniazdo żarówki: E27 
• Ilość punktów światła: 3
• Długość (pojedynczy kabel): 160 cm (możliwość skrócenia) 
• Kolor: czarny 

UWAGA: W zestawie nie dodajemy żarówek!

W zestawie:

• Żyrandol wyposażony w 3 punktów światła E27 (z mocowaniami) 
• Podstawa do umieszczenia na suficie 
• Elementy montażowe

2. Instrukcja montażu:

Zamontuj elementy montażowe do żyrandola (6 czarnych plastikowych zaślepek nakręć
dwustronnie w bocznych otworach – dookoła).

Następnie przez środkowy otwór przeprowadź główny uchwyt lampy i  z drugiej  strony
mocno dokręć zaokrągloną nakrętką. 

Na sam koniec popraw mocowanie dokręcając płaskie nakrętki.

Przeprowadź wszystkie 3 kable żyrandola przez otwory wewnątrz okrągłych wieszaków.

Po przeprowadzeniu kabli żyrandola przez okrągłe wieszaki, przeprowadź je przez otwory
żyrandola wykorzystując uprzednio zamontowane czarne, plastikowe zaślepki.

Następnie mocno dokręć wspomniane zaślepki i przystąp do dalszego etapu montażu.

Po  przeprowadzeniu  kabli  przez  wieszaki  oraz  otwory  żyrandola,  rozłóż  wszystkie  3,
dwużyłowe kable zasilające i z każdej z żył ściągnij przyciętą już izolację.

Montaż elektryczny:



Po poprawnym podłączeniu wszystkich 3 kabli zasilających żyrandola, zostaw odpowiedni
zapas kabla we wnętrzu żyrandola i zamontuj go do sufitu.

Po  zamocowaniu  żyrandola  na  suficie,  przystąp  do  montażu  wieszaków  na  suficie.
Najlepiej robić to „po okręgu”, aby równomiernie rozłożyć każdy punkt światła.

Po zamontowaniu wieszaków, odpowiednio wyreguluj długość kabla (wysokość ich zwisu)
i dociśnij kabel korzystając ze specjalnej śrubki w wieszaku.

Dowolnie wyreguluj długość kabla (wysokość ich zwisu) stosownie do swoich potrzeb.

Po  zakończeniu  montażu  oraz  regulacji,  w  każdym z  3  żyrandoli  umieść  żarówkę  z
gniazdem E27 o mocy maksymalnie 40W.

Gotowe!

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

http://www.aptel.pl/

