










UPUTA ZA SASTAVLJANJE:
1.Pažljivo raspakirajte svjetiljku i provjerite sadrži li ambalaža sljedeće: 
5 šipki
1 postolje
2 sjenila svjetiljke 
3 stezaljke za kabel
2 prstena grla
2.Pričvrstite grlo na šipku 1 u smjeru kazaljke na satu.
3.Postavite sjenila svjetiljke iznad grla i pričvrstite ih pomoću prstena grla.
4.Pričvrstite šipku 1 na šipku 2 u smjeru kazaljke na satu.
5.Pričvrstite šipku 2 na šipku 3 u smjeru kazaljke na satu.
6.Pričvrstite šipku 3 na šipku 4 u smjeru kazaljke na satu.
7.Pričvrstite šipku 4 na šipku 5 u smjeru kazaljke na satu. 
8.Pričvrstite šipku 5 na postolje u smjeru kazaljke na satu.
9.Fiksirajte stezaljke za kabel na spojeve šipki, povucite kabel i fiksirajte 
ga u rupice stezaljki za kabel.
10.Umetnite jednu žarulju E27 maks. 60 W (nije sadržana u isporuci) i jednu E14 maks. 40 W
 (nije sadržana u isporuci).
11.Stavite utikač u utičnicu i uključite svjetiljku pomoću prekidača za uključivanje isključivanje.

PAŽNJA: 
1.Izvadite utikač iz utičnice, ako popravljate svjetiljku ili mijenjate žarulju.
2.Ostavite žarulju da se ohladi prije nego li ju dodirnete.
3.Postavite svjetiljku na ravnu, čvrstu i suhu površinu.
4.Postavite svjetiljku udaljeno od visokih temperatura i mjesta s visokom vlagom u zraku.
5.Koristite isključivo žarulje E27 maks. 60 W 230 V i E14 maks. 40 W 230 V. 
6.Možete upotrijebiti i štednu žarulje E27 230 V i  E14 230 V.
7.Samo za unutarnju uporabu.
8.Ako je kabel oštećen, zamjenu ili popravak mora izvršiti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.
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INSTRUCȚIUNI MONTAJ:
1.Despachetați lampa cu grijă și verificați dacă următoarele piese se află în ambalaj: 
5 tije 
1 bază
2 abajururi  
3 bucăți cleme de cablu
2 inele cu filet
2.nșurubați dulia în sensul acelor de ceasornic în tija 1.
3.Plasați abajururile lămpii deasupra duliior și înșurubați-le bine cu inelul cu filet.
4.mbinați tija 1 cu tija 2 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic. 
5.mbinați tija 2 cu tija 3 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.
6.mbinați tija 3 cu tija 4 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic. 
7.mbinați tija 4 cu tija 5 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.  
8.mbinați tija 5 cu baza prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic. 
9.Fixați clemele de cablu la punctele de îmbinare ale barelor, trageți de cablu și fixați-l 
în gaura clemelor de cablu.Î
10.nfiletați becurile 1xE27 de max. 60 W (neinclus în livrare) și 1xE14 de max. 40W 
(neinclus în livrare) în duliile respective.
11.Introduceți lampa în priză și apăsați comutatorul pentru aprindere și stingere.

ATENȚIE: 
1.Scoateți lampa din priză atunci când efectuați reparații sau când schimbați becul.
2.Lăsați becul să se răcească înainte de a-l atinge.
3.Poziționați lampa pe o suprafață dreaptă, tare și uscată.
4.Feriți lampa de temperaturi ridicate și de locuri cu umiditate ridicată.
5.Folosiți doar becuri E27, 230V de max. 60W și E14, 230V de max. 40W  
6.Puteți folosi și becuri economice  E27, 230V și E14, 230 V.  
7.Doar pentru uz interior.Î
8.n cazul în care cablul este deteriorat, pentru a evita orice pericol, acesta va trebui schimbat, respectiv reparat de către producător, personalul
 de la serviciul pentru clienți și reparații sau de către persoane cu o calificare asemănătoare.
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