
LAMPA ŚCIENNA KINKIET LOFT RETRO E27
ZD78

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Wspaniały element dekoracyjny - lampa ścienna w stylu loft, w kolorze czarny mat.  Kolor
kinkietu  doskonale  kontrastuje  z  jaśniejszymi  wnętrzami,  gdzie  ładnie  zgrywa  się  z  tłem.
Lampa została wykonana z wysokiej jakości metalu malowanego proszkowo.

Cechy produktu:

• Kinkiet w stylu loft przeznaczony do montażu naściennego. 
• Doskonały element dekoracyjny. 
• Mało inwazyjny montaż (brak transformatora). 
• Przeznaczone do montażu na ścianie (kinkiet). 
• Nadaj swoim wnętrzom należytej elegancji. 

Specyfikacja:

• Materiał: stal + aluminium 
• Zasilanie: 230V 50Hz (z sieci elektrycznej) 
• Maksymalna moc: 60W (standardowa żarówka) 
• Nie wymaga transformatora! 
• Rodzaj żarówki: E27 (dowolnego rodzaju, w tym LED) 
• Dwa regulowane ramiona 
• Regulacja ustawienia klosza 
• Szerokość klosza: 14,5 cm 
• Wysokość klosza: 9 cm 
• Średnica podstawy (miejsce montażu): 13 cm 
• Długość ramienia: 26 cm 
• Kolor: czarny

Instrukcja podłączenia i obsługi

Przeciągnij  przewody  elektryczne  z  lampy  przez  wszystkie  jej  ramiona.  Złóż  ramiona  lampy
korzystając z dołączonych w zestawie motylków zgodnie z obrazkami (nr 4, 3 i 2).
Przykręć przewód ochronny (żółty w opakowaniu) do nakrętki wewnątrz podstawy lampy – nr 4
Przeciągnij  wiązkę  kabli  elektrycznych  ze  ściany  (neutralny,  ochronny  i  fazowy)  przez  profil
montażowy i przykręć go do ściany (nr 5). Podłącz przewody elektryczne do kostki (nr 6).
Przymocuj i skręć podstawę lampy (nr 4) do profilu montażowego (nr 5).
Po złożeniu lampy i upewnieniu się co do prawidłowego podłączenia kabli  elektrycznych (w tym
przewodu ochronnego) umieść żarówkę E27 o mocy maksymalnie 60W w gnieździe lampy).
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

• 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!


