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BEMÆRK

• Hiv aldrig i ledningen når stikket skal tages ud af kontakten.
• Lysglobusen er ikke legetøj. Når den bruges af børn, skal der være en voksen til
stede.
• Lysglobusen er et elektrisk apparat, som er egnet til at stå på hævede overflader.
Man skal sikre sig, at den står stabilt, så man undgår, at den skrider eller falder
ned.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten eller af fagfolk.
• Hvis globusen ikke lyser, når den modtages, eller hvis den lyser uregelmæssigt,
følg da vejledningen om udskiftning af elpæren, for at kontrollere om pæren er
skruet rigtigt fast.
• Opbevar denne vejledning til senere brug.
UDSKIFTNING AF ELPÆREN:
– Der skal slukkes for strømmen, når pæren udskiftes. Løft forsigtigt den
gradinddelte bue (meridianen) indtil det øverste punkt, som globusen drejer rundt
om, befinder sig udenfor kuglen (fig. 1).
– Uden at spidsen kommer i berøring med globusens overflade, aftages kuglen i
henhold til de to bevægelser som er vist med pilene <2 – 3> i fig. 2.
- Når globusen er fjernet, skrues pæren i (fig. 3). Brug kun elpærer med en lille
fatning.
BEMÆRK
Til globuser med en diameter på 20, 25 og 30 cm må kun bruges elpærer med en
effekt på max 25 Watt (sokkel E14 kugleformet). Til globuser med en diameter på
40 cm må kun bruges elpærer med en max effekt på 40 Watt (sokkel E14
kugleformet).
- Globusen sættes i sin oprindelige position ved at gentage punkt 1 og 2 i omvendt
rækkefølge.
MONTERING AF GLOBUSEN
Lysglobuser kan leveres monteret eller med løs fod. Hvis globusen i denne æske
består af to dele - globus og fod, følges denne monteringsvejledning:
1) sæt meridianens nederste del (med gevind eller med bajonetfatning) ned i foden
2) drej foden indtil den sidder helt tæt.

Globi geografici, geographical globes

