Instrukcja podłączenia i obsługi
Pewnym ruchem wykręć halogen LED ze spodniej części tuby, aby odsłonić jej wnętrze.
Podłącz dwa białe przewody wychodzące z zasilacza LED (biała kostka) do kostki elektrycznej
zgodnie ze schematem na zasilaczu (N – przewód neutralny, L – przewód fazowy).
Przez dziurę w górnej części tuby przełóż dwużyłowy kabel zasilający 230V. Pamiętaj o uprzednim
założeniu i skręceniu czarnych zaślepek, które mają za zadanie przytrzymać lampę w
uchwycie! Drugi zestaw zaślepek wkręć do uchwytu po uprzednim przełożeniu kabla zasilającego.
Z drugiej strony kostki elektrycznej podłącz żyły przewodu zasilającego zwracając szczególną uwagę
na to, aby podłączyć niebieski przewód neutralny (N) z tej samej strony kostki co drugi przewód
neutralny zasilacza LED. Analogicznie podłącz brązowy przewód fazowy (L) – z tej samej strony co
przewód fazowy zasilacza LED.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne:
Wspaniały element dekoracyjny - wisząca lampa typu tuba. Dzięki zastosowaniu
wysokowydajnej diody LED oświetlenie jest energooszczędne przy zachowaniu dużej
jasności. Czarny kolor kinkietu doskonale kontrastuje z jaśniejszymi wnętrzami.
Minimalistyczny, bardzo elegancki design pasuje do wnętrz typu loft. Lampa została
wykonana z wysokiej jakości stali oraz pomalowana czarnym matem.

Po poprawnym podłączeniu i przełożeniu kabli zamontuj lampę wraz z uchwytem montażowym na
suficie. Ponownie pamiętaj o właściwym podłączeniu przewodu neutralnego oraz fazowego.
Nie próbuj uruchamiać lampy przed podłączeniem i zabezpieczeniem przewodu fazowego!
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.

Środki ostrożności

Cechy produktu:
•
•
•
•
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Lampa wisząca LED typu tuba.
Minimalistyczny design i stonowany kolor (czarny mat).
Wyposażona w wydajną i energooszczędną diodą LED.
Doskonale kontrastuje z jaśniejszymi wnętrzami.
Pasuje do eleganckich pomieszczeń w stylu loft.
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Materiał: stal
Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej)
Dioda LED (x14)
Maksymalna moc: 8W
Montaż: natynkowy
Typ: sufitowa
Regulowana wysokość
Średnica klosza: 6 cm
Długość klosza: 25 cm
Średnica podstawy: 6 cm
Długość maksymalna: do 100 cm
Kolor: czarny mat
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Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować
pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

