
Návod na použitie 

Popis produktu 

➢ Moderná stolná LED lampa, neoslepuje ani nebliká, prijemné 

svetlo pohodlné pre oči 

➢ Dotykový gombík kvôli pohodlnejšiemu ovládaniu 

➢ Zbudovaná batéria s veľkou kapacitou 

➢ Maximálna doba nabíjania 4hod., doba svietenia 

3hod.(minimum) 

➢ Nastavenie uhla hlavy v rozsahu 360°  

➢ RGB dotykový krúžok na nastavenie farby svetla 

➢ Napájanie cez micro USB 5V/0,5A DC 

 

 

 

 
         

 

 

 

Návod na použitie 

Popis produktu 

➢ Moderná stolná LED lampa, neoslepuje ani nebliká, prijemné 

svetlo pohodlné pre oči 

➢ Dotykový gombík kvôli pohodlnejšiemu ovládaniu 

➢ Zbudovaná batéria s veľkou kapacitou 

➢ Maximálna doba nabíjania 6hod., doba svietenia 

3hod.(minimum) 

➢ Nastavenie uhla hlavy v rozsahu 360°  

➢ Napájanie cez micro USB 5V/0,5A DC 

 

 

 

 
         

 

 

 

Technmické parametre 

Produkt vyrobený ABS+PS Vstup DC 5V/1A 

Teplota svetla(chromatickosti) 4000K, chráni zrak, 30000 hod životnosť 

Počet led 18ks x 0,5W LED modul 

Stmievateľné svetlo Postupne: 100%--------------10% 

Lumne 240lm CRI >80 

Výkon 4.0W Kapacita akumulátora 1800mAh 

Čistá váha 508g 

Rozmery 138x122x420mm 

 

Návod na použitie:  

1. Pred prvý použitím prosím nabiť produkt cez USB 

2. Zapnutie/vypnutie: s jemným dotykom zapnete aj vypnete lampu 

3. Stupne jasu nastavíte podržaním dotykového spínača na 3 sekundy  

4. RGB spínač na zapnutie spodnej časti svietidla, RGB krúžok na nastavenie farby svetla, farba 

sa mení podľa  dotyku farebnej škály 

5. Nabíjanie: cez počítačový USB port, adaptér  5v/1mA 

Pripomienka: 

Keď led lampa už stráca jas svetla prosím pripojte produkt k nabíjačke. 

Prosím, nabite batériu pred prvým požitím a doporučujeme nabíjať aj  keď dlhšiu dobu ste výrobok 

nepoužívali, výrobok pravidelne dobíjajte minim. po 3 mesiacoch. 
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Teplota svetla(chromatickosti) 4000K, chráni zrak, 30000 hod životnosť 

Počet led 18ks x 0,5W LED modul 

Stmievateľné svetlo Postupne: 100%--------------10% 

Lumne 240lm CRI >80 

Výkon 4.0W Kapacita akumulátora 1800mAh 

Čistá váha 508g 

Rozmery 138x122x420mm 

 

Návod na použitie:  

6. Pred prvý použitím prosím nabiť produkt cez USB 

7. Zapnutie/vypnutie: s jemným dotykom zapnete aj vypnete lampu 

8. Stupne jasu nastavíte podržaním dotykového spínača na 3 sekundy  

9. RGB spínač na zapnutie spodnej časti svietidla, RGB krúžok na nastavenie farby svetla, farba 

sa mení podľa  dotyku farebnej škály 

10. Nabíjanie: cez počítačový USB port, adaptér  5v/1mA 

Pripomienka: 

Keď led lampa už stráca jas svetla prosím pripojte produkt k nabíjačke. 
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Prosím, nabite batériu pred prvým požitím a doporučujeme nabíjať aj  keď dlhšiu dobu ste výrobok 

nepoužívali, výrobok pravidelne dobíjajte minim. po 3 mesiacoch. 


