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Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.
Kontrollér, at der er slukket på kontakten, inden du sætter 
produktet i eller tager det ud.
Produktet er beregnet til brug indendørs og i tørre 
omgivelser. 
Håndtér produktet med forsigtighed. Produktet er 
skrøbeligt. Det kan let gå i stykker, hvis du taber det på 
gulvet.
Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service bør altid 
udføres af kvalificeret fagmand. Hvis du berører produktets
indre elektriske dele, kan det give stød, hvis produktet er 
forbundet til lysnettet.
Når pæren er tændt, bliver den varm, mens den afgiver lys. 
Undgå at brænde dig ved aldrig at håndtere pæren 
direkte efter, at du har slukket for strømmen. 
Beskyt dine øjne, og se ikke direkte ind i lysprismen, når 
produktet er i drift.

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du 
tager produktet i brug første gang, og gem 
vejledningen til senere brug.



Pak discopæren ud, og placér æsken på et passende underlag.
Skru pæren (E27 maks. 3 W) i lampefatningen.
Sæt stikket i stikkontakten. Tænd/sluk discopæren på 
stikkontakten.
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Vedligeholdelse og pleje
1. Undgå risiko for elektrisk stød og forbrændinger ved at 

slukke på stikkontakten og vente, til pæren er kølet af, 
før du sætter den op, tager den ned eller rengør den.

Læs vejledningen omhyggeligt inden samling eller 
ibrugtagning, og følg vejledningen, så du undgår 
sikkerhedsrisici, fejlfunktion eller skade. I tvivls-
tilfælde bør du spørge en faguddannet elektriker.
Den angivne spænding på AC 230 V skal modsvare spændingen 
i dit elnet.
Er dette ikke tilfældet, må du ikke tilslutte pæren.

Samling af pæren
OBS:  Sørg for, at strømmen er slået fra ved kilden, 
inden du påbegynder installationen.
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Undgå elektrisk stød ved aldrig at tildække stikkontakten 
eller stikke genstande ind i den.
Lad ikke pæren komme i kontakt med vand.
Hold altid pæren i plastdelen, når du bærer den.
Om nødvendigt kan pæren rengøres med en ren, tør eller 
let fugtet klud.
OBS: Sluk pæren inden rengøring.
Discopæren skal placeres på et tørt og rent underlag.
Pæren er udelukkende designet til indendørs brug.
Hvis det ydre, bøjelige kabel eller ledning til denne pære 
beskadiges, må det udelukkende udskiftes af 
producenten, dennes serviceagent eller lignende 
kvalificeret fagmand, så der ikke opstår farlige situationer.



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres 
korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset 
skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at 
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med 
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på
genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet 
direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning.
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Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. 
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.


