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OBSERVERA

- Dra aldrig i elsladden för att ta ut kontakten ur eluttaget.
- Ljusgloben är ingen leksak.
Barn bör endast använda den under uppsikt av en vuxen person.
- Ljusgloben är en elektrisk apparat som bör placeras på en upphöjd plats.
Försäkra dig om att den står stabilt, för att undvika att den glider eller faller ner.
- Om den yttre ﬂexibla sladden skadas ska den bytas ut av tillverkaren eller av
kvaliﬁcerad personal.
- Om globen inte tänds när du har installerat den, eller om den tänds oregelbundet,
kontrollera att lampan är ordentligt iskruvad (se anvisningarna om hur man byter ut
glödlampan).
- Förvara det här instruktionsbladet för framtida referens.
HUR MAN BYTER UT GLÖDLAMPAN
- Dra ur apparatens elsladd från eluttaget när du ska byta ut glödlampan. Lyft
försiktigt upp den graderade bågen, till den punkt där den övre axeln - som globen
roterar kring - beﬁnner sig utanför sfären (bild 1).
- Tag av sfären på det sätt som visas av pilarna (2 -3) i bild 2, utan att repa axeln
mot globens yta.
- När du tagit bort globen kan du byta ut glödlampan och skruva i en ny på sin
plats (bild 3). Använd endast glödlampor med sockel E14 vid utbyte.
- Upprepa operationerna nr. 1 och 2 i omvänd ordning för att sätta tillbaka globen
på sin ursprungliga plats.
- OBSERVERA: max eﬀekt för glödlamporna ska vara:
- 25 W för glob med diameter på 20, 25, 30 cm.
- 40 W för glob med diameter på 40 cm.
HUR MAN MONTERAR GLOBEN
- Ljusgloberna kan levereras färdigmonterade eller med bas som ska monteras.
- Om globen i den här förpackningen består av två delar (sfär och bas) gör du på
följande sätt för att montera den:
- Sätt i den nedre delen av meridianen (gängad eller med bajonettkoppling) i basen (bild A).
- Vrid basen tills de är helt sammankopplade (bild B).

Globi geografici, geographical globes

