
ŻARÓWKA RGB LED DISCO E27

ZD7F

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Kolorowa żarówka dyskotekowa zasilana z sieci elektrycznej. Pasuje do standardowego, dużego gwintu 
żarówkowego E27. Wyposażona w energooszczędne diody LED o niskim poborze mocy (jedynie 3W). Imitują 
kolorowe światło RGB, zaś nieregularny kształt kopułki zapewnia fantastyczne efekty świetlne szczególnie w 
zaciemnionych pomieszczeniach.

Cechy produktu:

• Kolorowa żarówka dyskotekowa zasilana z sieci elektrycznej. 
• Pasuje do standardowego, dużego gwintu E27. 
• Wyposażona w energooszczędne diody LED o niskim poborze mocy. 
• Imitują kolorowe światło RGB. 
• Nieregularny kształt kopułki zapewnia fantastyczne efekty świetlne w stylu disco. 
• Gwint: E27 (duży gwint) 
• Napięcie: 230V 
• Moc: 3W 
• Typ diody: RGB LED 
• Kąt świecenia: 120 stopni 
• Wysokość: 16 cm 
• Średnica: 8 cm 
• Kolor obudowy: biały

2. Instalacja i uruchomienie
Produkt przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń wewnątrz, może być instalowany wyłącznie w 
suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony jest do umieszczenia w oprawce lampy E27. 

- Wykręć starą żarówkę z gniazda E27.
- Wkręć żarówkę LED do gniazda E27.
- Włącz lub wyłącz żarówkę LED za pomocą włącznika światła. Diody LED automatycznie zaświecą się i 
zaczną się obracać imitując kulę disco.
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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 urządzenie.

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.
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