
Lampă de masă cu funcție de reglare a
intensității luminoase prin atingere

Felicitări pentru achiziționarea lămpii de masă de la compania noastră. Pentru a vă asigura că
iluminatul vă aduce plăcere și vă satisface așteptările pentru o perioadă lungă de timp, vă

rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizare și apoi să le păstrați cu grijă pentru
referințe ulterioare. Dacă împrumutați sau dăruiți lampa de masă cuiva, dați-i-o întotdeauna,

inclusiv aceste instrucțiuni.
Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

• Asamblați întotdeauna lampa în conformitate cu instrucțiunile pentru a vă asigura că aceasta 
funcționează întotdeauna în mod corespunzător.

•  Această lampă de masă trebuie utilizată numai în interior.
• Nu conectați lampa de masă la o sursă de alimentare până când nu este complet asamblata
• Dacă lampa prezintă defecte atunci când este despachetată, nu o puneți în funcțiune și 

contactați imediat magazinul. 
• Dacă asamblați lampa din componente defecte, se pot produce vătămări corporale sau 

daune materiale, iar furnizorul nu este responsabil.
• Nu încercați să folosiți lampa de masă dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă 

lampa nu funcționează corespunzător.
• Pentru a preveni șocurile electrice, nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă 

sau în alt lichid.
•  Nu atingeți baza cu mâinile umede atunci când lampa de masă este în funcțiune.
• Dacă lampa este utilizată de către sau în apropierea copiilor, este necesară supravegherea 

atentă a unui adult.
• Dacă lampa este amplasată în apropierea accesibilă a copiilor, este esențial ca aceștia să fie 

supravegheați în permanență pentru a-i împiedica să se joace cu lampa.
• Înlocuirea pieselor originale de către persoane neautorizate poate duce la vătămări corporale.
•  În cazul în care produsul este deteriorat, trimiteți-l la reparat la un profesionist calificat.
• Utilizați o cârpă moale și numai produse necorozive pentru curățare.
• Pentru o funcționalitate optimă a produsului, vă recomandăm să folosiți becuri cu clasa de 

eficiență energetică E.



Important!  

Becul (nu este inclus)
Pentru o funcționalitate optimă a produsului, vă recomandăm să folosiți becuri 
cu clasa de eficiență energetică E.

1. Înainte de conectarea la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de 
rețea corespunde cu cea indicată pe plăcuța de identificare.

2. Introduceți fișa de rețea a lămpii de masă în priză.
3. Atingeți cu mâna suprafața placată cu nichel a bazei și setați următoarele moduri de 

funcționare.

● Prima atingere - lumina de noapte
● A doua atingere - Lumină blândă
● A treia atingere - lumină puternică
● A patra atingere - oprit

Zona senzorului tactil

Alimentare 220-240 V ~ 50 Hz

Abajur Sticlă

Baza metalică Fier placat cu nichel

Becul (nu este inclus) 1 x E14 / max. 60 W

Clasa de protecție 2

Clasa energetică A++ až E



PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Eliminați dispozitivul, accesoriile și ambalajul acestuia într-un mod 
ecologic. Nu-l aruncați la gunoiul menajer. În UE, acest simbol indică 
faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer. 
Acest produs conține materiale reciclabile valoroase și trebuie dus la 
un sistem de reciclare pentru a proteja mediul și sănătatea umană, 
care ar putea fi afectată de eliminarea necontrolată a deșeurilor. Vă 
rugăm să aruncați produsul folosind sistemele de colectare adecvate 
sau să duceți produsul la locul de unde l-ați cumpărat pentru a fi 
eliminat. De acolo, acesta va fi apoi transmis spre reciclare.


