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ATENTIE

- Niciodata nu scoateti globul din priza prin tragere de cordonul de alimentare;
- Globurile iluminate nu sunt jucarii; pentru a fi manevrate de catre copii este
nevoie de supravegherea unui adult;
- Globurile iluminate sunt aparate electrice ce pot fi asezate si pe raft. In aceste
situatii asigurati-va ca sunt stabile si ca nu exista riscul de a aluneca.
- In cazul in care izolatia cordonului de alimentare este compromisa, inlocuirea
acestuia trebuie facuta de un specialist;
- In situatia in care, la receptia produsului, globul nu se lumineaza sau iluminarea
este defectuoasa, verificati daca becul este bine insurubat, procedand ca si cum ati
dori sa il inlocuiti.
- Pastrati aceste instructiuni pentru lamuriri ulterioare.
INSTRUCTIUNI PENTRU INLOCUIREA BECULUI
1) - Scoateti globul din priza cand doriti schimbarea becului. Ridicati incet
meridianul si trageti putin de glob in sus (fig. 1) ;
2) - Miscati globul in directia 2 si ridicati de el in directia 3 (fig. 2) ;
3) - Desurubati becul defect si inlocuiti-l
ATENTIE !
puterea maxima a becului trebuie sa fie :
- 25 Watt (E14) pentru globuri cu diam. de 20, 25 si 30 cm ;
- 40 Watt (E14) pentru globuri cu diam. de 40 cm .
INSTRUCTIUNI PT MONTARE
Globul achizitionat de Dvs poate fi livrat cu montajul facut sau poate necesita
cateva operatiuni simple de asamblare. In ultimul caz veti gasi in cutie globul si
separat piciorul de sustinere.
Pentru asamblare urmariti pasii:
A) - In cazul in care, in partea inferioara a meridianului exista un filet, insurubati
baza pe acest filet pana obtineti un ansamblu stabil.
ATENTIE: Nu infiletati foarte tare ptr ca exista riscul sa deteriorati componentele
din plastic.
B) - In cazul in care, partea inferioara a meridianului este de tip baioneta, atasati
baza prin invartirea cu un sfert de rotatie pana la obtinerea unui ansamblu stabil.
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