INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMP SZKLANYCH 4CONCEPTS
Dziękujemy za zakup lampy 4concepts. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
1. UWAGA !!! Szklana podstawa lampy wykonana jest ręcznie przez hutników artystów. Szkło może
zawierać pęcherze oraz inne zaburzenia charakterystyczne dla indywidualnie formowanych
produktów szklanych. Rękodzieło jest gwarantem niepowtarzalności.
2. MONTAŻ ABAŻURA
• odkręcić nakrętkę mocującą z oprawki żarówki,
• umieścić uchwyt abażura na oprawce żarówki,
• dokręcić nakrętkę mocującą.
3.

POZIOMOWANIE ABAŻURA
Przegub pod oprawką na żarówkę służy tylko i wyłącznie do ustawienia abażura w pozycji poziomej.
Bezpieczne odchylenie abażura od poziomu wynosi 5 deg - stopni kątowych.
Nie odchylać abażura powyżej 5 deg – stopni kątowych od poziomu !!!
Pod żadnym pozorem nie wolno przekręcać żadnej śrubki w przegubie !!!

4. UWAGA!!!
Lampa jest szklana, prosimy o zachowanie ostrożności!!!
Ostrożnie szkło !!!
Potłuczenie szklanej podstawy lampy grozi zranieniem.
Uwaga !!! Urządzenie zasilane prądem. Nie dotykać wtyczki zasilającej ani przewodu mokrymi rękami.
Nie modyfikować ( przerabiać) przewodu ( kabla) zasilającego.
Nie włączać urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest w sposób widoczny uszkodzony.
Nie podnosić i nie przenosić lampy trzymając za oprawkę żarówki.
Przewód niewymienialny. Jeżeli przewód jest uszkodzony wówczas oprawę należy zniszczyć
(mocowanie typu Z)!!!
Trzymać lampę poza zasięgiem dostępu dzieci.
Lampy wiszące muszą być montowane przez osobę uprawnioną.
5. Lampa sprzedawana bez żarówki.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZNIE LAMPY
Przed czyszczeniem, odkurzaniem, wymianą żarówki lub wymianą innej części zawsze trzeba odłączać
lampę od prądu; po jej zgaszeniu wyjmować wtyczkę z gniazdka.
Szklaną podstawę lampy przecierać czystą, wilgotną i miękką tkaniną.
Używać tylko delikatnych środków czystości przeznaczonych do szkła, nie zawierających materiałów
ściernych. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia lampy – nie wolno mocno naciskać na
szklaną powierzchnię.
7. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych modyfikacjami produktu. Niestosowanie się do
instrukcji oraz niezachowanie należytej ostrożności w użytkowaniu szklanego przedmiotu nie jest
przedmiotem gwarancji.
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