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Інструкція з експлуатації 

       ПРИЗНАЧЕННЯ: 

Світильник потрібно використовувати для внутрішнього 

освітлення в житлових або офісних приміщеннях, 

локального освітлення робочого або навчального місця, 

призначений для роботи при температурі 

навколишнього середовища від -20С до + 50С і 

відносній вологості не вище 85%. Працює в мережі 

змінного струму з номінальною напругою 220В і 

частотою 50 Гц. 

Характеристики: 

Компактна настільна лампа розрахована на лампи 

розжарювання з цоколем Е27, максимальною 

потужністю 60 Вт та мережеву напругу ~220В.   

Експлуатація: 

Вкрутіть лампу в патрон. Дріт живлення підключіть до 

мережі 220 В. За допомогою вимикача увімкніть лампу. 

Повторне натискання на вимикач призводить до її 

вимкнення.  

 

Заміна лампи 

Вимкніть лампу, натиснувши вимикач. Від‘єднайте дріт живлення від мережі. 

Вийміть лампу, що вийшла з ладу, з лампотримача. Вставте нову лампу. 

Світильник придатний до експлуатації. 

Комплектація: 

Настільна лампа.  

Кріплення: струбцина. 

Увага! 

Не вмикайте світильник в тому випадку, якщо в ньому відсутня лампа. 

Використовуйте світильник тільки за прямим призначенням (для освітлення). 

Не використовуйте світильник з ушкодженнями корпусу або проводу. 

Не використовуйте світильник в умовах підвищеної вологості, або поруч з 

джерелом вогню. 

Не кладіть на світильник тканину під час використання, щоб уникнути перегріву. 

Не чіпайте працюючий світильник мокрими руками. 

Перед тим як протерти світильник, відключайте його від мережі живлення. 

Протирайте світильник м'якою серветкою, змоченою в мильній або спиртовому розчині. 
 
Примітка: 
Виробник залишає за собою право вдосконалювати конструкцію, змінювати дизайн, що може не 
знайти відображення в цій інструкції. 
 

Діапазон робочих температур, ˚С : +5 - +35 

Світильник необхідно зберігати і застосовувати у сухому приміщенні. 

Гарантія  на світильник  - 12 місяців з  дати реалізаці ї  (за умови дотримання користувачем 

правил експлуатації світильника). 

Шкідливих речовин не виявлено. 

Термін  придатності-необмежений.   

Дата  виготовлення  вказана  на виробі. 

Товар сертифікований і відповідає вимогам ГОСТ 8607-82, ДСТУ IEC 60598-2-1-2002                   
 

Технічні дані:  

 
Виробник: Жонгшан Фенглінг Імпорт анд Експорт Ко ЛТД, КНР. 
Замовник: ТОВ «Люстерліхт РЦ» Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 16 
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