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SWE 1

Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
Kontrollera att strömbrytaren är avstängd innan du 
monterar eller demonterar produkten.
Produkten är avsedd för inomhusbruk i torra miljöer. 
Hantera produkten försiktigt. Produkten är ömtålig. Den 
kan lätt gå sönder om den faller i golvet.
Öppna aldrig produkten. Reparationer och service får 
endast utföras av kvalificerad personal. Om du vidrör
elektroniken inuti produkten kan du få en elektrisk stöt om 
produkten är ansluten till eluttaget.
När glödlampan är tänd, blir den varm. För att undvika 
brännskador, får du inte vidröra glödlampan omedelbart 
efter att du har slagit av strömmen. 
Skydda dina ögon och titta inte direkt in i ljusprismat när 
produkten används.

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant 
innan du använder produkten för första gången 
och behåll anvisningarna för framtida referens. 



Packa upp discoglödlampan från förpackningen och placera 
lådan på lämplig yta.
Skruva in glödlampan (E27 max. 3 W) i lamphållaren.
Anslut kontakten till eluttaget. Slå på/stäng av discoglödlampan 
med strömbrytaren.
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Underhåll och skötse
1. Stäng av strömförsörjningen och vänta till glödlampan har 

Innan montering eller användning ska du 
noggrant läsa följande instruktioner för att 
undvika säkerhetsrisker, funktionsfel eller skador. 
Kontakta en kvalificerad elektriker om du inte är
säker.
Den omnämnda spänningen på 230 VAC bör överensstämma 
med spänningen i ditt eluttag.
Anslut inte glödlampan om så inte är fallet.

Montera glödlampan
Var försiktig: Se till att strömmen är avstängd vid 
strömkällan innan installationen påbörjas.
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svalnat innan du monterar, tar bort eller rengör den, för att 
undvika risken för elektriska stötar och brännskador.
Montera aldrig isär strömbrytaren eller försök föra in 
föremål i den, för att undvika elektriska stötar.
Undvik direkt kontakt mellan glödlampan och vatten.
Håll alltid i glödlampan i plastdelen.
Vid behov kan glödlampan rengöras med en ren och torr 
eller lätt fuktad trasa.
Var försiktig: stäng av den innan rengöring.
Discoglödlampan ska placeras på en torr och ren yta.
Glödlampan är endast avsedd för inomhusbruk.
Om den externa flexibla kabeln eller sladden till
armaturen är skadad, ska den endast bytas ut av 
tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en 
liknande kvalificerad tekniker, för att undvika fara.



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 
meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i 
handboken.

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter 
och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om 
avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte 
hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad 
soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och 
elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat 
hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och 
elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in 
kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. 
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska
förvaltning.
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SWE 4

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

denver.eu


