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

F I F T Y- F I F T Y

Dizainas  Sam Wel ler



Į Ž A N G A

FIFTY-FIFTY (lietuvių kalba – penkiasdešimt-penkiasdešimt) šviestuvų serijos pavadini-
mas sufleruoja, kad šiam dizainui Sam Weller įkvėpimą rado fizikos ir inžinerijos platy-
bėse. FIFTY-FIFTY atspindi dizainerio siekį išgryninti klasikinę šviestuvo konstrukciją, 
o funkcijos tobulumą išgauti minimaliu elementų skaičiumi. Darniai veikiančių detalių 

efektyvumas pasiekiamas tobuloje pusiausvyoje – fifty-fity. 
FIFTY-FIFTY gaminamas iš aliuminio detalių, todėl yra itin lengvas ir mobilus. Išieškotas, 
inžineriniais sprendimais paremtas dizainas atmeta visa, kas nėra reikalinga, išgryninama 
funkcija ir subtili estetika. Vienos alkūnės šviestuvo konstrukcija, leidžia efektyviai keisti 

apšvietimo kryptį, o integruotas sensorinis reguliatorius ir šviesos intensyvumą.
FIFTY-FIFTY kolekciją sudaro sieninis šviestuvas FIFTY-FIFTY WALL, toršeras FIF-
TY-FIFTY FLOOR, stalinis šviestuvas FIFTY-FIFTY TABLE bei mažasis pastatomas – 

FIFTY-FIFTY MINI. 

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 (3000K, šiltai baltos 
spalvos, 300-400 liumenų). Apskaičiuo-
ta LED modulio eksploatacijos trukmė 

yra 25 000 valandų. Pasibaigus 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 instituci-

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

P R I E Ž I R A

Gaminį valykite švelnia, drėgna šluoste 
ir švelnia valymo priemone. Gaminio 
valymui nenaudokite alkoholio ar kitų 
tirpiklių. Lankstus išorinis šio šviestuvo 
kabelis nėra keičiamas; jeigu laidas 

yra pažeidžiamas, 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

Šviestuvas gali būti montuojamas su keliais skirtingais pagrindų ir tvirtinimo  
elementų variantais.



1.

Iš pakuočių išimkite šviestuvą ir jo pagrindą (supakuota atskirai).

2.

Laidą sulaikančią sąvaržą atsargiai įstatykite į šviestuvo 
alkūnės antgalį, įsitikinkite, kad sąvarža yra stabili ir tinkamoje 

vietoje. Šį veiksmą atlikti gali būti paprasčiau šviestuvą 
paguldžius ant šono. 



3.

Ant stalo pastatomas šviestuvas
Šviestuvo korpuso vertikalę įstatykite į pagrindo plokštę. Pridėto varžto ir įrankio 

pagalba, priveržkite pagrindą prie vertikalės. Įsitikinkite, jog pagrindas nėra priveržtas 
per daug ir šviestuvo korpusas vis dar gali laisvai suktis.

4.

Šviestuvas su gnybto mechanizmu
Gnybto mechanizmu apgaubkite pageidaujamą paviršių, 

priveržkite spaustuvą. Šviestuvo korpusą įstatykite į gnybto 
mechanizmo pagrindą. 



5.

Į stalviršį montuojamas šviestuvas
Atidžiai išgręžkite 10 mm skersmens skylę toje stalo vietoje, kurioje norite sumontuoti 
šviestuvą. Įstatykite specialią įvorę, į ją įleiskite šviestuvo korpusą ir tvirtai priveržkite 

apvalia veržle stalviršio apačioje.

6.

Ant grindų pastatomas šviestuvas
Įstatykite korpuso vertikalę į pagrindą. 

Sukamais judesiais priveržkite.

7.

Ant grindų pastatomas šviestuvas
Prie korpuso vertikalės pritvirtinkite 
laido suvaržymui skirtą elementą. 



8.

9.

Prieš reguliuodami šviestuvo galvos 
kryptį, prie jos priveržkite specialią 
reguliavimo kojelę. Šviestuvo galvos 

kryptis turi būti lengvai reguliuojama, 
tačiau stabili pasirinktoje pozicijoje. 

Sensorinis apšvietimo stiprumo 
reguliatorius randasi šviestuvo  

galvos viršuje. 



10.

Reikalui esant, šviestuvo sujungimai gali būti paveržiami pridėtu įrankiu. Tinkamai 
priveržus, šviestuvas turėtų išlikti stabilus pasirinktoje pozicijoje. 

11.

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

Šviestuvas parengtas naudojimui. 


