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Lampfot Rom
Artikelnummer 9150-1184, 9150-1185



Lampfot Rom
Artikelnummer 9150-1184, 9150-1185

Förpackningens innehåll: 1 st lampfot, 1 st ring

BESKRIVNING

Ring

1                          2                               3

Lampskärm
(medföljer ej)

Lampa
(medföljer ej)



MONTERING

BILD 1
• Skruva av ringen från lamphållaren.

BILD 2
• Fäst valfri lampskärm på foten genom att skruva åt ringen.

BILD 3
• Skruva i lampan (lampfäste E14, max 40W).

VIKTIGT!
• Belysningen är endast avsedd för inomhusbruk.

• Belysningen får ej användas i badrum eller i andra fuktiga miljöer.

• Placera belysningen på ett plant underlag.

• Släck belysningen och låt lampan kallna innan du byter den. Dra ut stickproppen ur eluttaget
innan du byter lampa.

• Elkabeln är inte utbytbar. Om elkabeln skadas ska lampan slängas.

• Belysningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas
eller får instruktioner angående hur belysningen ska användas av en person som ansvarar för
deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med belysningen.



Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna

Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

B R U K S A N V I S N I N G

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

REKLAMATIONSRÄTT

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat
kvitto bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall
inte.

TEKNISKA DATA

Spänning 230–240V~50Hz

Lampa Max 40W

Lampfäste E14


