
Autoprotektív izzok 
használatához 
kifejlesztett világótest
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A doboz tartalma: világító földgömb (izzólámpával együtt) meridiánnal, tartóval.
Világító földgömb 30 cm. Oktatási célra. Csak beltéri használatra alkalmas.
Összeszerelési útmutató
Csavarozza a meridián alsó részét a tartóba (A. ábra), forgassa el a tartót (B. ábra).
Biztonsági előírások
• A világító földgömb nem játékszer. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
• A világító földgömb olyan elektromos berendezés, mely megemelt felületeken történő elhelyezésre alkalmas. 
Elhelyezésekor ellenőrizze, hogy stabilan áll az elcsúszás vagy a leesés kockázatának elkerülése végett.
• Ha a lámpatest külső hajlítható kábele vagy zsinórja megsérült, azt kizárólag a gyártó, annak márkaszervize vagy egy 
hasonlóan szakképzett szakember cserélheti ki a veszély elkerülése érdekében.
• Ha a földgömb nem világít, vagy szabálytalanul világít, az izzólámpa csere eljárása szerint ellenőrizze, hogy az izzó 
helyesen be van csavarva.
• Soha ne húzza ki a villásdugót a csatlakozó aljzatból a vezeték húzásával.
• Ne akasszon semmit a földgömbre, amikor világít.
• Őrizze meg ezt az útmutatót további tanulmányozás végett.
Útmutató az izzólámpa cseréjéhez
FIGYELEM!
A világító földgömb halogén, vagy led izzóval rendelkezhet.
Csere esetén csak az alábbi jellemzőkkel rendelkező izzókat használjon: E14 foglalatú típusú izzó, maximális teljesítm-
ény: 18W, feszültség 220-240V ~ 50/60 Hz.
• Mielött kicserélné az izzót húzza ki a csatlakozót a konnektorból!
• Várjon néhány percig, amíg a földgömb lehűl.
• Mielött kicserélné az izzót húzza ki a csatlakozót a konnektorból! Óvatosan húzza ki felül a félmeridiánt addig, amíg a 
műanyag tengelycsonk ki nem jön a gömbből. (1. kép)
• Tartsa a félmeridiánt felfelé és húzza előre a gömböt. (2. kép, 2 nyíl) Vigyázzon, hogy ne karcolja össze a gömböt a 
műanyag tengelycsonkkal. Most emelje ki a gömböt az izzófoglalatból. (2. kép, 3 nyíl).
• A lámpa cseréjéhez készítsen elő egy darab ruhát.
• Cserélje ki az izzót.
Ez a termék egy F energiahatékonys gi osztályú  fényforrást tartalmaz.
Megóvás és karbantartás
Húzza ki a villásdugót a csatlakozó aljzatból. Várjon néhány percig, amíg a földgömb lehűl. A földgömb felületét vízzel 
benedvesített puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon alkoholt vagy egyéb oldószereket, melyek kárt tehetnek a 
földgömbben. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
Műszaki adatok
Világító földgömb Ø 30 cm - Reljes magasság 40 cm - Méretarány 1:42.500.000
kábelhossz 1.4 m - LED izzóval 220-240 V ~ 50/60 Hz, E14.

A HULLADÉKANYAGOK KEZELÉSE A MAGÁNHÁZTARTÁSOKBAN AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a 
termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék 
hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az 
elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik.

A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások 
megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre 
nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja 
újrahasznosíthatja a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék 
begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
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Világító földgömb Ø 30cm
Utasítások
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Kérjük forduljon magyarországi ALDI
áruházakhoz.

Típus: GLOBUS LED

 


