
1. Aby długo i bezpiecznie(!!!)  cieszyć się wykonanym przeze mnie 
rękodziełem proszę zastosować się do poniższej instrukcji: 

 

1.1 LAMPY: 
- wszelkie czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. 

- wyrób może być przyłączony do sieci zasilającej, która spełnia standardy 

jakościowe energii określone prawem. 

- nie należy przekraczać maksymalnej mocy obciążenia. 

- w wyrobie należy stosować źródła światła o parametrach: 

żarówka E27, max 40 W 

- w wyrobie można stosować energooszczędne źródła światła                                                                                                      
- lampa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego 

- konserwacje należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 

- przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie upewniając się, że 
wtyczka zasilająca została wyciągnięta ze źródła zasilania i chwilę odczekać  

- NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze 

- nie używać chemicznych środków czyszczących 

- czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami 

- podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować 
szczególną ostrożność 

- produkt należy chronić przed zabrudzeniem i wilgocią 

- nie przykrywać lampy podczas pracy 

- podczas wymiany źródła światła należy bezwzględnie wyłączyć lampę i wyciągnąć 
przewód zasilający z sieci elektrycznej 

- w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu lub obudowy, wyrób nie nadaje się do 
dalszej eksploatacji 

- produkt należy chronić przed dziećmi, lampa w żadnym wypadku nie może stać się 
przedmiotem zabaw dzieci  

- zużyte lampy należy oddać do utylizacji 

- zalecam segregacje odpadów poopakowaniowych – dbajmy o środowisko! 

W związku z tym, że produkt wykonany jest w większości z materiałów naturalnych 

może ulegać ewentualnym odkształceniom w wyniku działania różnic temperatur i 

wilgotności powietrza. 

Używanie produktu  w sposób nie zgodny z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi  

może spowodować  następstwa, za które firma Light of Forest nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. ŚWIECZNIKI: 

 

 - nigdy nie pozostawiaj zapalonych świeczników bez nadzoru. 

 - trzymaj świeczniki z dala od dzieci i zwierząt. 

 - dbaj o czystość świeczników. Usuwaj wszelkie zanieczyszczenia takie jak resztki 

zapałek, spalonego knota. 

 - pal świeczniki z dala od przeciągów, aby uniknąć efektu kopcenia i 

niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się ognia. 

 - nie ruszaj świeczników, gdy wosk jest w stanie ciekłym. 

 - zalecam segregacje odpadów poopakowaniowych – dbajmy o środowisko! 

W związku z tym, że produkt wykonany jest w większości z materiałów naturalnych 

może ulegać ewentualnym odkształceniom w wyniku działania różnic temperatur i 

wilgotności powietrza. 

Używanie produktu  w sposób nie zgodny z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi 

może spowodować  następstwa, za które firma Light of Forest nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

 

2. Informacje na temat drewna  

 Drewno do tworzenia produktów Light of Forest zostało pozyskane w sposób 

wtórny, czyli z wywrotów, wiatrołomów, drewna opałowego lub zostało wyrzucone 

przez morze. Jest również sezonowane wiele lat lub suszone w profesjonalnej 

suszarni. Każdy kawałek drewna, z którym pracuję jest odtruwany i zabezpieczony 

woskiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lampy LOFF posiadają znak CE.  

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


