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0,5 m

Type: DEER  
~230V, 50Hz, 1xGU10 LED max 6W

POLAND

BRUKSANBEFALING

1. Det anbefales å bruke LED-pærer.
2. Hvis du oppdager at strømledning er skadet, 
    avstå fra bruken og kontakt produsenten.

3. Ikke plasser lampen rett ved siden av varmekilder (varmeovn, peis). 
4. Treets fargenyanser kan endres i en liten, ubetydelig grad over tid. 
    Dette skyldes treets naturlige tilpasning til forholdene.

5. Lampen skal rengjøres med en tørr klut. 

USE INSTRUCTIONS

1. Use only LED bulbs.
2. If you notice that the cable is damaged, stop using it and contact 
    the manufacturer.

3. Do not place the lamp directly next to the light sources (radiator, 
    fireplace).

4. Over time, slight changes in wood may occur. 
    This is due to its natural adaptation

to the conditions.
5. Thelampshouldbecleanedwithadrycloth.

den eneste distributøren av trelamper fra United Wood Items



Minimum avstand til en brennbar overflate for
å hindre overoppheting

230V~ / GU10 LED MAX 6W 

Forsikre deg alltid om at hovedstrømforsyning er slått av før du
installerer eller skifter en lyspære. 

Hvis lampen var slått på, kan lyspæren og lampedelen være for
varme. Vent litt før du begynner med å skifte lyspæren.



1. Montering og installasjon av lampen kan bare utføres av faglærte personer. 
2. Før montering må du alltid sørge for at hovedstrømforsyning er slått av og sikret mot 
å bli slått på igjen. 
3. Hvis du oppdager at strømledning er skadet, avstå fra bruken og kontakt produsenten
eller en kvalifisert elektriker.
4. Belysningsarmaturer kan bare brukes etter deres bestemmelse 
 (dvs. innendørsbelysning må ikke brukes utendørs). 
5. Ikke plasser lampen rett ved siden av varmekilder (varmeovn, peis). 
6. Treets fargenyanser kan endres i en liten, ubetydelig grad over tid. Dette skyldes treets
naturlige tilpasning til forholdene.
7. Lampen skal rengjøres med en tørr klut. 
8. Produsenten tar ikke ansvar for skader forårsaket av feil bruk eller montering. 
9. Ikke heng lampen for lavt. Den må befinner seg utenfor barnets rekkevidde for at den
ikke blir revet ned.

 Skru fast godt, men "med fin hånd"
Umbrakonøkkel 5

Bruk riktig monteringssystem
 for stedet du har valgt til montering.
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