
N A U D O J I M O  I N S T R U K C I J A

M AT I N

Dizainas  Inga Sempé



Į Ž A N G A

Šiuolaikiškas, tačiau tuo pačiu ir sentimentalus MATIN šviestuvo dizainas – iš-
skirtinis precizikos pavyzdys. Tiksli ir linijinė šviestuvo konstrukcija kontrastuoja 

su žaismingu gaubtu, primenančiu kruopščiai suklostytą baleto šokėjos sijoną. 
Išskirtinė spalvų gama leidžia varijuoti ne tik vizualiais akcentais, bet ir paties 

šviestuvo charakteriu. MATIN TABLE LAMP šviesos šaltinis – skaitmeniniu būdu 
dimeriuojamas integruotas LED. 

T E C H N I N I A I  D U O M E N Y S

Šis gaminys turi integruotą šviesos 
diodų (LED) modulį (2800K, šiltai baltos 
spalvos, 200–300 liumenų). Apskai-
čiuota LED modulio eksploatacijos 

trukmė yra 25 000 valandų. Pasibai-
gus šviesos šaltinio gyvavimo ciklui, 
šviestuvas nebėra tinkamas naudoti 
ir turėtų būti utilizuotas. 

D M E S I O

Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos 
darbus privalo atlikti tik profesionalūs 
elektrikai; dėl rekomendacijų kreipkitės 
į atitinkamas vietos valdžios institucijas. 

HAY neprisiima jokios atsakomybės 
už gaminius, kurie buvo savavališkai 
modifikuoti ar kitaip pažeisti.

P R I E Ž I R A

Gaubto valymui nenaudokite šlapios 
arba drėgnos šluostės. Nešvarumams 
pašalinkite su sausa švelnia šluoste be 
pūkelių. Rėmą valykite švelnia drėgna 
šluoste ir švelnios sudėties valymo prie-
mone. Gaminio valymui nenaudokite 
alkoholio ar kitų tirpiklių. Lankstus 

išorinis šio šviestuvo kabelis nėra 
keičiamas; jeigu laidas yra pažeidžia-
mas, šviestuvas turi būti sunaikinamas. 
Prieš valydami gaminį, įsitikinkite, kad 
elektros maitinimas yra išjungtas.



Š V I E S T U V O  D E TA L S



1.

Viršutinį dangtelį priveržkite varžtu, kaip parodyta paveikslėlyje. Šiame žingsnyje 
nepriveržkite varžto iki galo.

2.

Šviestuvo rėmo vartikalę įstatykite į pagrindo rėmelį, kaip parodyta paveikslėlyje.



3.

Įstatykite varžtą į jungiamosios detalės nugarėlę ir tvirtai priveržkite. Šiam veiksmui 
atlikti reikalingus įrankius rasite nedideliame maišelyje pakuotės viduje.

4.

Šviestuvo laidą įspauskite į korpuso vertikalėje esantį spaustuką, taip pat jungiamosios 
detalės nugarėlėje esantį griovelį.



5.

Šviestuvo gaubtą išimkite iš pakuotės. Išskleiskite jį ir tuo pat metu spustelėkite žemyn 
pro viršutinį rėmo varžtą, tol koj jis stabiliai atsirems į rėmo vertikalės viršuje esantį 
dangtelį. Švelniai įspauskite klostuotą gaubto dalį po viršutiniu rėmo varžtu, jis turi 

atsidurti tarp rėmo varžto ir rėmo dangtelio.



6.

Įstatę gaubtą, švelniai pataisykite klostes. Jos turėtų būtų tolygiai paskirstytos per visą 
gaubto perimetrą. Atlikę šiuos veiksmus galite tampriai priveržti viršutinį rėmo varžtą.



7.

Šviestuvo jungiklis turi integruotą trijų pakopų sensorinį apšvietimo stiprumo valdymą. 
Paspaudus vieną kartą, įjungiamas stipriausias apšvietimo ryškumas, antruoju 

paspaudimu įjungiamas vidutinis, o trečiuoju – mažiausias. Ketvirtu paspaudimu 
šviestuvas yra išjungiamas.

8.

Įjunkite šviestuvo laidą į maitinimo šaltinį. Naudokite jūsų regione tinkantį adapterį. 
Šviestuvas parengtas naudojimui. 


