
 

 

 

Instrukcja I Ogólna charakterystyka produktu 
Lampka stołowa Abigali Bankierka zielona 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampka bankierka to stylowy dodatek do wnętrz w stylu amerykańskich bankierów i adwokatów 

XX wieku. Model inspirowany kultową lampą bankierską zaprojektowaną przez Harrisona D. 
McFaddina. Konstrukcja lampy stołowej Abigali składa się z metalowej podstawy w  kolorze 

mosiądzu, włącznika na łańcuszku i szklanego, zielonego klosza. Lampka Bankierka to ikona 
stylu. Niegdyś zdobiła biurka biznesmanów w eleganckich gabinetach i kancelariach. Obecnie 
stanowi kultowy dodatek do stylowych biur i bibliotek. 

 

Dane techniczne 

EAN 5907622674389 

Kod Produktu BANKER 

Producent Abigali 

Gwarancja 2 lata 

Kolor obudowy zielony 

Materiał wykonania Metal, Szkło 

Mocowanie E27 

Wymiary [cm] Ø podstawy: 19 cm x wys.: 38,5 cm x dł. klosza: 23 cm  



 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

• Urządzenie nie może być narażone na skrajne temperatury, silne wibracje lub nacisk mechaniczny.  

• Trzymaj lampę z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!  

• Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do podłączenia do standardowego domowego zasilania sieciowego 230V V/ 50 Hz. Nigdy 

nie podłączaj lampy do innego napięcia niż wskazane, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.  

• Nie używaj tej lampy ściennej w pomieszczeniach lub w niesprzyjających warunkach, gdzie występują gazy palne, opary lub pył.  

• Aby uniknąć obrażeń narządu wzroku, nie patrz bezpośrednio na źródło światła i nie kieruj lampy bezpośrednio na ludzi lub 
zwierzęta. 

• Nie pozostawiaj opakowania leżącego bez nadzoru. Może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci. 

 

 

INSTALACJA 

 
Czynność wykonuj ostrożnie. Istnieje ryzyko poparzenia! 

1. Przed przystąpieniem do instalacji odłącz zasilanie sieciowe. Jest to bardzo ważne – niestosowanie się do tego zalecenia może 

spowodować śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu.  
2. Ustaw lampę na płaskiej powierzchni i wkręć żarówkę E27. 
3. Podepnij zasilanie. 
4. W celu sprawdzenia poprawności działania – uruchom lampę.  

 

CZ YSZCZENIE I KONSERWACJA 

 
Obudowa lampy nie wymaga konserwacji, jedynie okazjonalnego czyszczenia . Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz lampę lub odłącz ją 
od zasilania. Następnie pozostaw do wystudzenia. 

Obudowa lampy powinna być czyszczona za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.  
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). 

 
 
 

 
Produkt marki Greenie/Abigali/Blaupunkt jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ze sprzęt ten, po 
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego . Użytkownik jest 
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne 
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla  zdrowia ludzi i środowisk naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre 
substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu. 

Producent: Greenie Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. NIP 5213646533, Regon 146615441. Wyprodukowano w Chinach. 

 

 

 

 

 

 

 


