Zen Color
Herywalery to marka stworzona przez
Bartka Bartosińskiego. Obiekty tworzone pod tą nazwą powstają w nakładzie
kilku sztuk lub niewielkich seriach.
Herywalery brał udział w festiwalach designu w Polsce i za granicą. Został także
doceniony przez kolekcjonerów sztuki
użytkowej.
Do tej pory Herywalery skupiał sie na
lampach tworzonych w duchu upcyklingu. Nowe serie prezentowane tutaj to
świeżo otwarty rozdział o niezwykłych
możliwościach kreacji światła i przestrzeni.

www.herywalery.art.pl
me@herywalery.art.pl
www.facebook.com/herywalery
+48 605 590 450

To wspaniale, że zdecydowałeś się na zakup wyjątkowej lampy, jaką jest Zen Color. Mamy nadzieję,
że jej wygląd i ergonomia sprostają Twoim potrzebom, jako, że nasz produkt kierujemy do wymagającego użytkownika designu. Życzymy wielu fantastycznych doznań podczas korzystania z tej lampy!

Instalacja

Konserwacja

Po wyjęciu z opakowania lampa jest gotowa do powieszenia jej na ścianie i podłączeniu wtyczki do gniazdka elektrycznego. Jeśli
zdecydujesz się na podłączeniu jej do puszki
elektrycznej w ścianie, podłącz przewody wg
opisu na zasilaczu, który znajduje się pod pokrywą lampy. Demontaż pokrywy polega na
odkręceniu dwóch śrub i zdjęciu klapki z logo.
Uwaga! Demontaż i podłączenie napięcia najlepiej zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi
lub przeprowadzać samodzielnie przy zachowaniu zasad pracy z napięciami. Nieumiejętne
modyfikacje mogą doprowadzić do uszkodzenia lampy lub narażenia Twojego zdrowia
i życia. Po podłączeniu przewodów ponownie
przykręcić klapkę i zawiesić lampę na ścianie
lub suficie.

Czas świecenia lampy wynosi 50000 godzin.
W razie awarii lampy prosimy o kontakt z
nami. Aby wyczyścić lampę najlepiej jest użyć
ściereczki z mikrofibry. W razie większego zanieczyszczenia użyć dodatkowo benzyny ekstrakcyjnej lub płynu do mycia szyb.

Używanie lampy
Sterowanie funkcjami lampy odbywa się za
pomocą pilota, którym można włączać i wyłączać światło, uzyskać jego wybraną barwę i jasność, oraz wybrać program animacji światła.
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Oddziaływanie kolorów
Oddziaływanie kolorów na umysł i ciało jest
uniwersalne i działa niezależnie od pochodzenia i przekonań człowieka.
Oto syntetyczna lista oddziaływania kolorów
emitowanych przez lampę Zen:
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pobudza energię umysłową
antydepresyjny, powoduje głęboki sen

Wymiary

uspokaja, przywraca równowagę, harmonię

średnica a

38 cm

kolor

biały opal

pobudza łaknienie, kreatywność, witalność

średnica b

16 cm

napięcie zasilania

110-230V

dyscyplinuje, pozwala zebrać myśli

głębokość c

3,5 cm

zużycie mocy

max. 9W

głębokość d

4 cm

źródło światła

taśma LED RGB

grubość e

0,8 cm

sterowanie

pilot

odległość f

13,3 cm

dł. kabla

3m

łagodzi stres, niweluje bezsenność
sprzyja atmosferze relaksu
pobudza zmysły

Zen Color
Skup swój umysł na pierścieniu światła i zrelaksuj się. Pozwól wyostrzyć się swoim zmysłom. Podążaj za swoim zen...
Lampa zen świeci okręgiem w centralnej części koła. Światło z okręgu delikatnie rozchodzi
sie po całej powierzchni lampy. Z jej pomocą
nadasz swojej przestrzeni dowolny nastrój. Ko-

Specyfikacja techniczna

Parametry

Seria Zen
lor i jasność światła można modyfikować za pomocą dołączonego pilota, kolory można także
animować na różne sposoby.
Lampa może być zawieszona na ścianie lub
suficie. Kabel może być wpuszczony w ścianę
lub zakończony wtyczką.

Seria zen to lampy dostosowane do Ciebie możesz wybrać spośród wielu wariantów rozmiarowych, kolorystycznych i użytkowych.
Źródłem światła są paski LED - ekologiczne i
zdrowe, pozwalające na używanie go na wiele
sposobów.
Wszystkie lampy zbudowane są ze szkła akry-

lowego. Materiał ten doskonale nadaje sie do
recyklingu, masz więc pewność, że jeśli zadbasz, by trafiły do powtórnego przetworzenia, lampy te kiedyś odnajdą nową inkarnację.

