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Žarulja: 2x E27 maks. 60 W

PAŽNJA:

           1.Namijenjeno samo za unutarnju uporabu, odgovarajuća sobna temperatura 25°C.
           2.Prije uporabe provjerite je li svjetiljka pravilno instalirana. U slučaju nedoumice i za 
              sva ostala pitanja obratite se ovlaštenom električaru.
           3.Prije uklanjanja zaštite i zamjene žarulje izvucite utikač iz utičnice.
           4.Ne dodirujte žarulju dok se potpuno ne ohladi.

           5.           Namijenjeno samo za korištenje u kućanstvu.

          6.            Umetnite žarulju s grlom E27 i maks. 60 W.

          7.                  Minimalni razmak između svjetiljke i najbližeg predmeta mora biti veći od 30 cm.

          8.Ne koristite artikl, ako su vidljiva oštećenja (npr. na kabelu). Popravak smije izvršiti 
             samo proizvođač, služba za kupce ili stručno kvalificirana osoba.

                  Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Odnesite električni uređaj u 
sabirni centar za zbrinjavanje EE otpada. Za više informacija o zbrinjavanju EE otpada obratite se 
lokalnim vlastima. Iz oštećenih električnih uređaja na deponiji smeća može doći do istjecanja opasnih 
tvari u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja.
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Becuri: 2xE27 max. 60 W

ATENȚIE!!

          1.Destinat exclusiv iluminării spațiilor interioare, temperatura optimă din cameră este de 25°C.
          2.naintea folosirii corpului de iluminat asiguraţi-vă că acesta a fost montat în mod corespunzător. 
             Dacă aveţi dubii sau întrebări adresați-vă unui electrician calificat.
          3.ntrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a îndepărta capacul și de a schimba becul.
          4.Nu atingeți becul înainte de a se fi răcit complet.

          5.              Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.

          6.              Folosiți becuri cu dulie E27 de max. 60 W.

          7.                  Distanța minimă dintre corpul de iluminat și cel mai apropiat obiect trebuie să fie de 
                   peste 0,3 m.

          8.Este interzisă utilizarea articolului în cazul în care acesta prezintă defecțiuni (de ex. ale cablului). 
              Reparaţiile pot fi executate numai de către producător, serviciul clienți sau specialişti calificaţi.

             Nu aruncați produsele electrice împreună cu gunoiul menajer sau ca deșeuri municipale nesortate. 
Utilizați instalațiile de eliminare a deșeurilor. Pentru mai multe informații în legătură cu centrele de 
colectare disponibile, adresați-vă autorităților locale. Stocarea aparatelor electrice în depozitele și 
haldele pentru deșeuri poate duce la scurgerea de substanțe periculoase care ajung în apele 
subterane și astfel în circuitul nostru alimentar, compromițând sănătatea și starea noastră de bine.
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