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Gebruikshandleiding tafellamp (TL) 

 

Specificaties: 

 1x TL buis inbegrepen 

 Stevige voet. 

 Arm in hoogte verstelbaar, lengte: 71,50cm 

 Voltage: 220V-240V/50 Hz 
 Vermogen:  20 W 

 Afmetingen tafellamp: armlengte: 71,5cm x lengte voet: 21 cm x breedte voet: 15 cm. 

 

Een handige aluminium tafellamp die een heel helder daglicht weergeeft.  

Deze lamp geeft enorm veel licht d.m.v. buisverlichting. 

De lamp heeft geen warmteontwikkeling. 

Geschikt voor zowel een thuisgebruiker als voor de professionele branche. 

Zorg voor een goed verlichte werkplek met deze professionele lamp. 

 

 

Inschakelen: 

 Stekker in een daarvoor geschikt stopcontact steken (220V-240V/50 Hz) 
 Aan/uit schakelaar indrukken. 

 

 

Uitschakelen: 

 Als de lamp niet in gebruik is, stekker uit het stopcontact verwijderen. 
 Raak de lamp gedurende 5 minuten na het uitschakelen niet aan. 

 

Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur: 

 Gebruik de lamp nooit in vochtige ruimtes zoals badkamer. 
 Laat de lamp nooit in ingeschakelde toestand onbeheerd achter. 

 Plaats de lamp op een stabiele ondergrond. 

 Vermijd schokken of stoten tegen de lamp wanneer deze aanstaat. 

 Reinig de lamp niet met water. 

 Open de lamp nooit zelf maar laat dit evt. doen door een vakman. 

 Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden. 

 Afgedankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark . 
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Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie 
vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een kopie van de factuur en in de 
originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen 
door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen 
beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders 
heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.  
 
Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden. 
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