
Návod na obsluhu 
Stolná lampa  

ABLDL-Calendar-7W 

 
Špecifikácia 

➢ ultra-tenký elegantný dizajn 
➢ vysokokvalitný zdroj svetla s nežným a príjemným svietením 
➢ dotykový gombík kvôli pohodlnejšiemu ovládaniu 
➢ použitie sieťové  s adaptérom DC 12V/1A 
➢ na spodku vstup USB pre nabíjanie  telefónu alebo iných zariadení 

 
Návod na použitie: 
Za/vypnutie: podržte krátko gombík pre zapnutie a znovu pre vypnutie. 
Nastavenie intenzity svietenia: podržte gombík na 3 sekundy pre nastavenie. 
 

Technické parametre 

Materiál            ABS+PS        výstup USB                      DC 5V  

Farba svietivosti:           4000K            

Počet LED:                                                                                                       42ks  

Typ LED               SMD   

Počet lumenov              500 lm                CRI              80 

Výkon               7W      Vstup sieťový            DC 12V/1A 

  Hmotnosť            946g   

 Rozmery                                           168x168x360mm  

 
Led kalendár 
1.) Funkcie 
1) Režim zobrazenia hodín 
Pri tomto režime je viditeľný: čas, dátum (2008-2099), týždeň, teplota, nastaviteľný 12/24 hod. formát ukazovania času. AM 

znamená dopoludnie a PM popoludnie, predvolený čas je 2008.jan.1, 12:00 
2) Režim zobrazenie času budenia a režim odloženie budenia 
V tomto režime je možnosť nastaviť čas budenia, čas odloženia budenia  a tón budenia.  
3) Režim: pripomenutie narodením 
V nastavený čas sa zapne narodeninová melódia. 
4) Režim: časovač 
Možnosť nastaviť odpočítavanie: 23:59-00:00 hod. Po odpočítaní zaznie zvonenie. 
5) Režim: teplota 
Automaticky meria teplotu v miestnosti. V normálnom režime pomocou „set“ tlačidla sa dá prepnúť medzi °C/ °F. 
6) Režim: hudobné podfarbenie 

 
2. )  Nastavenia 
▪ V zapnutom stave vstúpte do „normal display state“ a prehrajte si jednu melódiu. 
▪ V režime zobrazenia hodín  stlačte „mode“  pre nastavenie: režim zobrazenia hodín - 12/24 hod – režim zobrazenia času 

budenia - režim pripomenutie narodenín – časovač 
▪ V režime zobrazenia hodín, ak je viditeľný čas budenia, stlačte „up“ pre zapnutie/vypnutie odloženia budenia. 
▪ V režime zobrazenia hodín stlačte „down“  pre zapnutie/vypnutie melódie, možnosť prehratia 7 melódií. 
▪ V režime zobrazenia stlačte „set“ pre prepínanie °C/ °F. 
▪ Prepínanie 12/24 hod času je možné tlačidlami „up/down“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ V režime budenia stlačením tlačidla SET sa pohybujete medzi jednotlivými nastaveniami. Pomocou tlačidiel  „up“ a „down“ 

nastavíte požadovaný čas a melódiu (7 rôznych melódií a 2 tóny). V režime zobrazenia času budíka sa tlačidlami „up“ a „down  
zapína a vypína funkcia budíku  a odloženie budenia. Budík zvoní vždy jednu minútu a potom sa zvonenie odloží na nastavenú 
hodnotu. (v režime odloženia budenia každé 3 minúty 4-krát)  

▪ V režime pripomenutie narodenín pomocou „set“ a „up/down“ sa nastaví dátum a čas a na potvrdenie stlačte znovu „set“. 
Pri zapnutí sa tohto režimu hrá narodeninová melódia 5 minút 

1. Režim zobrazenia hodín 
Pri prvom zapnutí je čas prednastavený na 12:00. Nastavenie času: 
Stlačením tlačidla „mode“sa prepínate medzi 12h a 24h režimom zobrazenia hodín. Stlačením tlačidla SET sa nastaví  presný čas 

a dátum. Pomocou tlačidiel „up“ a „down“ nastavíte požadované hodnoty. Poradie nastavenia je: 12 hod – hodina – minúta 
– rok – mesiac – deň. 

▪ Nastavenie je možné: rok od 2008 do 2099, mesiac  od 1 do 12, deň od 1 do 31, hodiny od 1 do 12 alebo od 1 do 23, sekundy 
od 0 do 59. 

▪ Pri nastavení hodín alebo minút sa sekundy automaticky vynulujú. 
▪ Pri nastavení dátumu sa týždne automaticky menia. 
▪ V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ pre prepínanie 12/24 hod. režimu a pomocou „up/down“ nastavte požadovaný. 
2. Režim zobrazenia času budenia a režim odloženia budenia 
V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ 2-krát pre nastavenie budenia. 
V režime budenia stlačte „set“ pre nastavenie budenia v poradí: hodiny-minúty-melódia, výber je možný pomocou tlačidiel 

„up/down“. 
▪ Pri zvonení budíku stlačte ktorékoľvek tlačidlo pre vypnutie, avšak kontrolka odloženie budenia ešte svieti, kým neodznie 4x 

alebo sa nevymaže nastavenie. 
▪ Stlačte „mode“ pre vymazanie  režimu odloženia budenia (kontrolka zhasne) a pre ukončenie nastavenia stlačte „up“. 
▪ Režim odloženie budenia je účinný len v režime budenia.  
3. Pri zapnutí režimu pripomenutie narodenín hrá narodeninová melódia počas 5 minút. 
Pri nastavení automaticky ukončíte nastavenie, ak počas 1 minúty nezatlačíte žiadne tlačidlo a ukáže sa Vám nastavený čas 

a dátum. Poradie: hodiny-minúty-rok-mesiac-ukončenie 
4. Časovač 
V režime zobrazenia hodín stlačte „mode“ pre vstup nastavenia časovača. V tomto režime stlačte „set“ pre nastavenie 

- pomocou tlačidiel „up/down“ nastavte požadovanú hodinu a minútu. Poradie: hodiny-minúty-časovač-ukončenie 
▪ Ak časovač docieli 0:00, zaznie výstražný tón počas 1 minúty. Ak je nastavený režim časovača, na display sa zobrazí 0:00 

a začne blikať.  
▪ Ak sa nezatlačí žiadne tlačidlo pri nastavení, tak sa spustí časovač.  
5. Režim: teplota 
Zobrazí sa aktuálna teplota prostredia, v režime zobrazenia hodín stlačte „set“ pre prepnutie medzi Celsiu/Fahrenheit. 
6. Režim: hudobné podfarbenie 
V režime zobrazenia hodín stlačte „up“ pre zapnutie/vypnutie hudby. V zapnutom stave  prehrá 7 rôznych 
popových skladieb.  
 

              Upozornenie: 
- Nerozoberajte výrobok doma! 
- Prosíme, používajte len priložený adaptér kvôli dlhej životnosti! 
- Prosíme, nepresahujte/nepretiahnite nastaviteľné časti svietidla aby ste sa vyhli zraneniam! 
- Prosíme, nepoužívajte svietidlo pri vysokej teplote alebo vo veľmi vlhkom prostredí! 
- Prosíme, nepozerajte sa priamo do LED svetla! 
- V nasledujúcich prípadoch prosím hneď odpojte svietidlo z elektriky a nepoužívajte ho ďalej: 

• pri poruche napájacieho kábla alebo zástrčky 

• stojan lampy je vlhký alebo mokrý 

• pri zlomení akejkoľvek časti  

• svietidlo dymí alebo iskrí 

• abnormálne blikanie alebo porucha svetelného zdroja LED 
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