
Használati útmutató 
 

 

811B Home Decor Asztali Lámpa 60 cm 

Összecsukható Vegyes Színekben E27  

Termékhez 

 
 

  



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK: 

 

• Súly: 2kg 

• Modell szám 811B 

• Termék méretei: lásd Termék képén 

• Izzó típusa: E27 Max 1*40W 

• Feszültség tartomány  220-240 V 

• Működési hőmérséklet:  -20 - +40 °C 

• IP Védettség: IP20 

• Anyag: Fém 

• Szín: Változó, Fekete/Fehér/Piros 

• Nem tartalmaz izzót! 

 

Egyéb paraméterek: 

 

• Típus: Asztali lámpa  

• Dimmelhetőség: Nem, fényerő nem szabályozható 

• Áramforrás: AC  

• Stílus: Modern  

• Kapcsoló típusa: Ki-be kapcsoló gombbal üzemeltethető  

• Világítási irány: Lefelé  

• Egyéb: Porfestett  

• Izzó névleges teljesítménye: max. 40W  

• Csatlakozó típusa: EU  

 
 
 

 
 

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutató és 

őrizze azt meg biztonságos helyen! 

Az Ön biztonsága érdekében a termék beszerelése és üzembe helyezése a használati 

útmutató alapján történjen! 

 

Mielőtt a termék beszerelését megkezdi, győzödjön meg róla, hogy a fali csatlakozó 

aljzat megfelel az érintésvédelmi előírásoknak, az nem lóg, megfelelően rögzítve van a 

tartószerkezetéhez (pl: fal)! 
  



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 
1) A készüléket óvatosan csomagolja ki. 

2) Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült meg a 

szállítás során. 

3) Amennyiben a termék sérült, úgy azt használni tilos! 

4) Kérjük, a terméket ne ütögesse és feszegesse, mert ez a termékben kárt okozhat. 

5) A csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. 

6) A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyeket a kisgyermekek és 

háziállatok lenyelhetnek. 

7) Kérjük, a terméket ne szerelje szét, csak a kábelek szakszerű bekötését végezze el! 

8) Ne szerelje illetve üzemeltesse be a készüléket esős időjárás esetén, mert áramütés 

érheti 

9) Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábelek alkalmasak a megfelelő áramkör 

biztosítására vagy megszakítására 

10) Győződjön meg róla, hogy semmilyen gyúlékony tárgy nincs 80 cm-n belül 

11. Az izzó cseréjét megelőzően húzza ki a készüléket a fali csatlakozó aljzatból és 

hagyja lehűlni teljesen az izzót! Soha ne cserélje az izzót működés, világítás közben, 

az életveszélyes! Csak áramtalanított eszközön cserélhető izzó! 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
A terméket rendszeresen tisztítsa, ügyelve arra, hogy ne karcolja és sértse meg azt. Ha 

szükséges használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát. Ne 

használjon vegyszert vagy oldószert a tisztításhoz. 

FIGYELEM: 
Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes 

nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok 

körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az 

elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. 

Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a 

környezetet, az embertársai és a saját egészségét 

Gyártó/Importőr/Importer: 
Printker Office Land Zrt. 1052 Budapest, Károly krt. 24. I.em. 1./B 

Vevőszolgálat:  

Tel: +36 20 319 5800  
www.printker.hu  

vevoszolgalat@printker.hu  

 
CE Megfelelőség 
Az Importőr tanúsítja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó európai uniós 

irányelveknek és alkalmazott 

http://www.printker.hu/
mailto:vevoszolgalat@printker.hu

