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POL 1

Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Przed instalacją lub dezinstalacją należy upewnić się, że
przełącznik kontrolujący jest wyłączony.
Z produktu należy korzystać w pomieszczeniach w
suchym otoczeniu. 
Z produktem należy się ostrożnie obchodzić. Produkt jest
kruchy. Może się łatwo uszkodzić po upuszczeniu go na
podłogę.
Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub czynności
serwisowe powinny być wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel. Jeśli produkt jest podłączony
do zasilania, dotknięcie podzespołów wewnętrznych
może spowodować porażenie prądem.
Po włączeniu żarówka nagrzewa się podczas emitowania
światła. Aby uniknąć poparzenia dłoni, nie dotykać żarówki
zaraz po wyłączeniu zasilania.
Chronić oczy i nie patrzeć bezpośrednio w pryzmat
pracującego produktu.

Przed pierwszym użyciem produktu należy
przeczytać uważnie instrukcje dot.
bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania
w przyszłości.



Wyjąć żarówkę dyskotekową z opakowania i umieścić
opakowanie na odpowiedniej powierzchni.
Wkręcić żarówkę (E27maks. 3 W) w oprawkę lampy.
Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania. Włączyć/wyłączyć
żarówkę dyskotekową za pomocą włącznika.

1. 

2. 
3. 

Konserwacja i pielęgnacja
1. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym i

oparzeń, wyłączyć zasilanie elektryczne i poczekać na
ostygnięcie żarówki, przed instalacją, wykręcaniem żarówki

Przed instalacją lub użyciem należy uważnie
przeczytać poniższe wskazówki, aby uniknąć
niebezpiecznych sytuacji, awarii lub strat. W razie 
wątpliwości skonsultować je z elektrykiem.
Podane napięciew zakresie od AC 230 V powinno być zgodne z
zasilaniem sieci elektrycznej.
Jeżeli napięcie jest inne nie instalować żarówki.

Instalacja żarówki
Ostrożnie: Przed rozpoczęciem instalacji upewnić
się, że zasilanie elektryczne źródła zasilania jest
wyłączone.
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lub jej czyszczeniem.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy
przełącznika ani nie umieszczać w nim żadnych
przedmiotów.
Unikać bezpośredniego kontaktu żarówki z wodą.
Zawsze przenosić żarówkę trzymaną za plastikową część
trzonka.
W razie potrzeby żarówkęmożna wyczyścić czystą, suchą
lub lekko wilgotną szmatką.
Ostrożnie: wyłączyć przed czyszczeniem.
Żarówkę dyskotekową należy umieścić na suchej, czystej
powierzchni.
Lampa przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz
pomieszczeń.
Jeśli zewnętrzny przewód elastyczny lampy jest
uszkodzony, wówczas dla uniknięcia zagrożenia, musi być
on wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio 
wykwalifikowaną osobę.



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.
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Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz
substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska,
jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny)
nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym
symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi
odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach
recyklingu i innychmiejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z
gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w
urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.
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Contact

Nordics 

Headquarter
Denver A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark  

Phone: +45 86 22 61 00
 (Push “1” for support) 

E-Mail
For technical questions, please write to: 
support.hq@denver.eu 

For all other questions please write to: 
contact.hq@denver.eu 

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D 3449 HE Woerden
The Netherlands 

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Benelux  

Lurf Premium Service GmbH 
Deutschstrasse 
1 1230 Wien 

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at 

If your country is not listed above, 
please write an email to 
support@denver.eu 

Austria 

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4 
94036 Passau 

Tel.: +49 851 379 369 69 
E-Mail: denver@fairfixx.de

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail: 
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets) 

Germany

DENVER SPAIN S.A 
Ronda Augustes y Louis Lumiere, no 23 – 
nave 16 Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain) 

Spain 
Phone: +34 960 046 883 
Mail: support.es@denver.eu 

Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Spain/Portugal 
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