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Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Varmista, että virtakytkin on kytketty pois päältä ennen 

asentamista tai asennuksen purkamista.
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja kuivissa 

olosuhteissa. 

Käsittele tuotetta varoen. Tuote on helposti särkyvä. Se 
rikkoutuu helposti, jos se putoaa lattialle.

Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat 

korjata tai huoltaa laitetta. Sisällä olevien sähköosien 
koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jos tuote on 

yhdistetty virtaan.

Kun lamppu on päällä, siitä tulee kuuma, kun valoa säteilee 
siitä. Älä kosketa lamppua välittömästi virran katkaisemisen 

jälkeen, jotta et polta käsiäsi. 

Suojaa silmäsi äläkä katso suoraan valoprismaan, kun tuote 
on toiminnassa.

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen 
tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä 
ohjeet myöhempiä tarpeita varten.



Ota diskolamppu pakkauksestaan ja aseta laatikko sopivalle 
pinnalle.
Kierrä lamppu (E27 enint. 3 W) lampun pidikkeeseen.
Kytke pistoke verkkovirtaan. Kytke diskovalo päälle ja pois 
päältä virtakytkimen avulla.
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Kunnossapito ja hoito
1. Sähköisku- ja palovammariskin välttämiseksi kytke 

virtalähde pois päältä ja odota, että lamppu viilenee, kun 
asennat, poistat tai puhdistat sitä.

Ennen kokoamista tai käyttöä lue seuraavat ohjeet 
huolellisesti välttääksesi kaikki turvallisuuteen 
liittyvät vaaratekijät, viat ja vauriot. Jos et ole 
varma, käänny valtuutetun sähköasentajan 
puoleen.
Mainitun jännitteen AC 230 V tulee vastata sähköjärjestelmäsi 
jännitettä.
Jos näin ei ole, älä kytke lamppua.

Lampun kokoaminen
Huomio: Varmista, että virta on kytketty pois 
päältä virtalähteestä ennen asennuksen 
aloittamista.
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Sähköiskujen välttämiseksi älä koskaan avaa virtakytkintä 
tai työnnä mitään esineitä sen sisään.
Vältä kontaktia lampun ja veden välillä.
Kanna vain lamppua pidellen kiinni sen muoviosasta.
Tarvittaessa lamppu voidaan puhdistaa puhtaalla kuivalla 
tai hieman kostealla liinalla.
Huomio: Kytke pois päältä ennen puhdistamista.
Diskolamppu tulee asettaa kuivalle ja puhtaalle pinnalle.
Lamppu on suunniteltu vain sisäkäyttöön.
Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto 
vioittuu, se pitää vaihtaa yksinomaan valmistajan tai 
tämän huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön 
toimesta vaaratekijöiden välttämiseksi.



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja 
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos 
jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei 
käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun 
jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana 
vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen 
toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille 
voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 
osastolta.
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