Instruktioner
Modell: 550015, 550016, 550017, 550029

Säkrhetsföreskrifter
• Dra ur sladden innan du byter glödlampa.
• Glödlampan kan bli mycket varm när den används, låt därför glödlampan svalna innan du byter den.
• Ställ lampan på ett jämnt underlag.
• Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande
kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
• Kontakta utbildad elektriker om du är osäker.
Specifikationer
Strömförsörjning: AC 230 V, 50 Hz
Sockel: E14, max 40 W

Den här lampan får endast
användas inomhus.
Det här är en klass II-lampa.
Den här markeringen anger
att produkten i enlighet
med EU-bestämmelser inte
får slängas tillsammans
med vanliga hushållssopor.
För att förhindra miljö- och
personskador bör produkten
återvinnas på ett hållbart sätt
så att beståndsdelarna kan
återanvändas. Använd det
system för återvinning som
erbjuds på orten eller kontakta
inköpsstället för återvinning.
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Safety precautions
• Unplug the lamp before changing the bulb.
• The bulb can become very hot during use. Allow it to cool thoroughly before changing.
• Place the lamp on a flat and level surface.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified people to avoid a hazard.
• Contact a qualified electrician if you should be uncertain or in doubt.
Specifications
Power supply: AC 230 V, 50 Hz
Light bulb: E14, max 40 W

This lamp is for indoor use only,
do not use outdoors.
This is a Class II lamp.
This symbol indicates that
the product should not be
disposed with other household
waste throughout the EU. To
prevent possible harm to the
environment or human health
from uncontrolled waste disposal,
recycle responsibly in order to
promote sustainable reuse of
material resources. To return
your used device, please use the
return and collection systems or
contact the retailer where the
product was purchased. They
can recycle this product in an
environmentally compatible
manner.
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