DOUBLE BUBBLE

TUPLA KUPLA

Instructions on installing and changing lamps

Ohje lamppujen vaihtoon
Tupla Kupla sisältää kolme E14-kantaista energiansäästölamppua. Suuremmassa Tupla
Kuplan kuplista on 11 watin lamppu, muut kaksi ovat 8 watin lamppuja. On suositeltavaa
korvata palanut lamppu saman valmistajan samanmallisella lampulla. Näin varmistutaan
siitä, että valon väri on sama koko valaisimessa. Suositeltavia lamppuja ovat esimerkiksi
Megaman Liliput ja Osram Mini Twist.

The Double Bubble is lighted with three E14 type compact fluorescent lamps - two 8 watt
lamps and a 11 watt lamp in the larger of the ‘bubbles’. When replacing a lamp, it is
recommended to use the same brand and type of lamp as the other two are. This ensures
uniform color of light. Recommended lamps are for example Megaman Liliput and Osram
Mini Twist.

Ensimmäiseksi irrota Tupla Kuplan virtajohto pistokkeesta.

Always disconnect the power cord from the wall socket
before opening the Double Bubble.

Päästäksesi lamppuihin käsiksi kaada Tupla Kupla
varovasti kyljelleen naarmuttamattomalle alustalle.

To access the lamps, turn the Double Bubble over to its
side. Remove the four screws at the bottom. [1]

Irrota metallipohja, johon lamppuja pitävät varret on
kiinnitetty, avaamalla Tupla Kuplan pohjassa olevat neljä
ruuvia. [1]

The arm holding a lamp in the larger ‘bubble’ of the
Double Bubble is flexible. Bending this arm against the
side of the Double Bubble, carefully remove the metal
structure from inside the Double Bubble. [2]

Tupla Kuplan kuplista suuremmassa lamppua pitävä
varsi joustaa. Ota metallirakenne varovasti ulos Tupla
Kuplasta kiertäen sitä niin, että tämä varsi joustaa
muovirunkoa vasten. [2]

[1]

After changing the lamps, gently bend the flexible arm
over the shortest arm. Insert the arms back into the
Double Bubble aligned so that the arm holding a lamp
in the smaller ‘bubble’ is going in first. [3]

Kun metallirakenne on esillä, voit kiertää palaneet lamput
irti lampunkannoistaan ja korvata ne uusilla.
Asentaaksesi metallirakenteen takaisin Tupla Kuplaan
taita joustavaa vartta varovaisesti yli keskimmäisen
varren ja syötä varret varjostimen suusta sisään pienessä
kuplassa lamppua pitävä varsi edellä. [3]
Kun lamppuja pitävät varret ovat varjostimen sisällä,
seuraa ylläolevia ohjeita käänteisessä järjestyksessä.
Varo kiristämästä pohjan ruuveja liikaa, jotta kierteet
muoviosassa eivät rikkoonnu.

[1]

Once the metal structure is out of the Double Bubble,
you can replace the lamps.

When the arms are in the Double Bubble, follow the
above instructions in reverse order. Be careful not to
tighten the screws too much as this might break the
threads in the plastic.

[2]

Please note that compact fluorescent lamps take a
moment to warm up - thus the color of light may not
seem perfect immediately after the lamp has been turned
on.

[2]
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