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Hold produktet utenfor rekkevidden til små barn og 

kjæledyr.
Sørg for at strømbryteren er slått av før installering eller 

avinstallering.

Produktet er kun ment for innendørs bruk i tørre forhold. 
Behandle produktet forsiktig. Produktet er skjørt. Det 

ødelegges dersom det mistes i gulvet.

Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må kun 
utføres av kvalifisert personell. Berøring av elektronikken på

innsiden kan forårsake elektrisk støt dersom det er tilkoblet 

strøm.
Når pæren er slått på, blir den varm når den avgir lys. For å 

unngå å brenne hendene, må du ikke berøre pæren i tiden 

etter at strømmen er slått av. 
Beskytt øynene dine, og ikke se direkte inn i lynprismen når 

produktet betjenes.

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet 
brukes for første gang. Behold instruksjonene for 
fremtidig referanse. 



Pakk ut disco-lyspæren fra emballasjen og plasser esken på 
et passende underlag.
Skru pæren (E27 maks. 3W) inn i lampeholderen.
Koble støpselet til strømnettet. Slå av/på disco-lyspæren med 
av/på-bryteren.
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Vedlikehold og pleie
1. For å unngå fare for elektrisk støt og brannskader, må du 

slå av strømforsyningen og vente til pæren er avkjølt før du 
installerer, fjerner eller rengjør.

Les følgende instruksjoner nøye før montering 
eller bruk, for å unngå sikkerhetsfarer, funksjonsfeil 
eller skade. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du
er i tvil.
Den nevnte spenningen på AC 230 V må samsvare med 
spenningen til strømsystemet ditt.
Dersom det ikke er tilfelle må du ikke koble til lyspæren.

Montering av lyspæren
Advarsel: Sørg for at strømmen er slått av ved 
strømkilden før du starter installasjonen.
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For å unngå elektriske støt må du aldri avdekke 
på/av-bryteren eller prøve å stikke gjenstander inn i den.
Unngå at lyspæren kommer i direkte kontakt med vann.
Bær alltid lyspæren ved å holde i plastområdet.
Hvis nødvendig kan pæren rengjøres med en ren tørr eller 
lett fuktig klut.
Advarsel: slå den av før rengjøring.
Disco-lyspæren bør plasseres på en tørr og ren overflate.
Lampen er kun ment for innendørs bruk.
Dersom den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til
armaturen er skadet, skal den utelukkende erstattes av 
produsenten eller deres serviceagent eller en lignende 
kvalifisert person.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten 
forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne 
manualen.

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og 
stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet 
(kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss 
over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk 
utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal 
avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og 
elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner 
og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få 
mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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