
Svetilo, namenjeno za 
uporabo samozaščitenih 
sijalk
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Osvetljen globus modela GLOBUS LED Ø 20-25-30 cm. Za izobraževalno uporabo, v notranjos�.
Vsebina škatle: osvetljen globus (priložena žarnica) s poldnevnikom in podstavkom, list z navodili.
Varnostna opozorila
Globus ni igrača. Otroci ga lahko uporabljajo pod nadzorom odrasle osebe.
• Osvetljen globus je električna naprava, namenjena za postavitev na dvignjeno površino. V tem primeru se
prepričajte, da je stabilno postavljen, da se izognete tveganju zdrsa ali padca.
• Če je zunanji spremenljiv kabel ali kabel svetilke poškodovan, ga lahko zamenja samo proizvajalec, njegov
servisni zastopnik ali podobna usposobljena oseba, da se prepreči kakršna koli nevarnost.
• Če se globus ne osvetli ali nepravilno sve�, preverite v skladu s postopkom za zamenjavo sijalke, če je
slednja dobro privita.
• Nikoli ne izvlecite v�ča iz v�čnice, tako da povlečete za kabel.
• Ne globus ničesar ne obešajte.
• Navodila shranite za nadaljnjo uporabo.
Navodila za sestavo globusa
• Pritrdite spodnji del mediana v podstavek (slika A), obračajte podstavek (slika B).
Navodila za zamenjavo sijalke
POZOR!
Globus je opremljen s sijalko LED 220-240V ~ 50/60 Hz, priključek E14.
V primeru zamenjave se lahko uporabi tudi druga vrsta sijalk, vendar morajo bi� naslednjih lastnos�:
priključek E14, moč največ 18W, napetost 220-240V ~ 50/60 Hz.
• Počakajte nekaj minut, da se globus ohladi.
• Ko menjate sijalko, izklopite električno napajanje aparata. Previdno dvignite merilni lok do točke, ko
zgornji tečaj, na katerem se globus vr�, izstopi izven krogle (slika 1).
• Ne pus�te, da bi za�č drsel po površini globusa, odstranite globus v dveh potezah, ki sta označeni s
puščicama (2-3) na sliki 2.
• Za zamenjavo sijalke uporabite krpo.
• Ko je globus odstranjen, lahko sijalko zamenjate tako, da jo privijete v nastavek (slika 3). Za zamenjavo 
uporabite samo sijalke z grlom E14.
• Za vrnitev globusa v prvotni položaj ponovite postopka 1 in 2 v obratnem vrstnem redu.
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.
Nega in vzdrževanje
• Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
• Površine očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo.
• Ne uporabljajte alkohola ali drugih topil, ki bi globus lahko poškodovali.

Ta simbol označuje, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi 
Informacije o Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi
odpadki. Te izdelke pripeljite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Druga 
možnost je, da v nekaterih državah izdelke lahko vrnete lokalnemu prodajalcu pri nakupu novega 

zbirno mesto. 
enakovrednega izdelka. Za ve� informacij se obrnite na lokalne oblas� ali na najbližje določeno



Osvetljen globus Ø 30cm
Navodila

SLOVENŠČINA
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Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

Tip: GLOBUS LED

 


