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LET OP

- Nooit de stekker uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
- De verlichte aardbol is geen speelgoed. Houdt goed toezicht bij gebruik door
kinderen.
- De verlichte aardbol is een elektrisch toestel, geschikt om op verhoogde
oppervlaktes geplaatst te worden.
Vergewist u zich ervan dat het apparaat goed stabiel staat en niet om of naar
beneden kan vallen.
- Een beschadigd snoer kan uitsluitend door de fabrikant of door bevoegd
personeel vervangen worden.
- Mocht bij ontvangst de globe niet branden of onregelmatig branden, verricht
dan, ter veriﬁcatie, dezelfde handelingen als bij het verwisselen van de lamp,zodat
U kunt zien of deze goed is vastgedraaid.
- Deze handleiding bewaren om later nog eens te kunnen raadplegen.
HANDLEIDING VOOR HET VERWISSELEN VAN DE LAMP
1) - Haal de stekker uit het stopcontact voor het verwisselen van de lamp.
Licht de meridiaan op en druk globe zachtjes naar beneden.
2) - Kantel de globe in de richting van pijltje 2 en licht hem op in de richting van
pijltje 3.
3) - Draai de lamp los en verwissel hem.
ATTENTIE!
Let op dat u de juiste lamp gebruikt.
Voor wereldbollen van 20, 25 en 30 cm, maximaal een lamp van 25 Watt (E14).
Voor wereldbollen van 40 cm, maximaal een lamp van 40 Watt (E14).
Om de globe weer in de oude stand terug te brengen, herhaal handeling 2 en
daarna handeling 1.
INSTRUCTIE VOOR HET MONTEREN VAN DE GLOBE
De globe met verlichting kan worden geleverd gemonteerd of ongemonteerd, als
de globe in deze box is geleverd in 2 delen (globe + voet), om zelf te monteren,
wilt u dan als volgt te werk gaan:
A) - Bevestig de meridiaan via de bajonet-sluiting aan de voet.
B) - Plaats de globe in de meridiaan.

Globi geografici, geographical globes

