
 

 

Návod na použitie 

Stolná lampa Business  

ABLDL-BLC 

 

➢ Moderná stolná LED lampa, príjemné svetlo pohodlné pre oči 

➢ Vysokokvalitný zdroj svetla s nežným a príjemným svietením 

➢ Dotykový gombík kvôli pohodlnejšiemu ovládaniu 

➢ 3 úrovne nastavenia intenzity svietenia 

➢ Jednoduché uskladnenie a prepravovanie, ohybné telo svietidla na uspokojenie rôznych požiadaviek 

➢ Úsporné: malá spotreba elektrickej energie, až 80% úspory 

➢ Šetrný k životnému prostrediu: bez ortuti, olova 

➢ Bezpečný, elegantný,  

➢ Dlhá životnosť (viac ako 30000 hod.) 

➢ Display s veľkým rozlíšením, kalendárom a budíkom  

 

Návod na použitie 

▪ Zapojte adaptér do vstupu na zadnej strane lampy. 

▪ Zatlačte gombík pre zapnutie/vypnutie lampy. 

1. Pri nastavovaní ohybného tela držte pevne spodok lampy 

2. Telo lampy je nastaviteľné 150° (vo väčšej miere môžete lampu poškodiť) 

3. Batéria sa vymieňa na spodku lampy odkrútením uzáveru (30°).   

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nastavenie dátumu a času 

1. V režime zobrazenia času zatlačte SET pre nastavenie času a dátumu, znovu SET pre ďalšie nastavenie v poradí: hodiny – minúty – rok – 

mesiac – deň – uloženie a návrat do režimu zobrazenia hodín. 

2. Stláčajte UP a Down pre nastavenie požadovaných hodnôt 

3. Pri stlačení Mode alebo po jednej minúte nečinnosti sa zobrazí na display čas.     

4. Stlačením tlačidla Up sa prepínate medzi 12h a 24h režimom zobrazenia hodín. 

 

 

Nastavenie budíka a odloženie budíka: 

1. V režime zobrazenia hodín stlačte tlačidlo Mode. Tým sa prepnete do režimu zobrazenia času budíka . 

2. Tlačidlom SET vstúpite do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia je: hodiny-minúty-rok-mesiac-deň-uloženie a návrat do 

režimu zobrazenia  

3. Stláčajte Up a Down pre nastavnie požadovaných hodnôt 

4. V režime budenia stlačením tlačidla Up a Down nastavíte budenie a odloženie budenia/ vypnutie. Poradie: budenie-odloženie 

budenia-vypnutie budíka a odloženia budíka 

5. Budík zvoní vždy jednu minútu a potom sa zvonenie odloží na nastavenú hodnotu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla budík vypnete. 

 

 

           Upozornenie: 

o Nerozoberajte výrobok doma! 

o Prosíme, používajte len priložený adaptér kvôli dlhej životnosti! 

o Prosíme, nepresahujte/nepretiahnite nastaviteľné časti svietidla aby ste sa vyhli zraneniam! 

o Prosíme, nepoužívajte svietidlo pri vysokej teplote alebo vo veľmi vlhkom prostredí! 

o Prosíme, nepozerajte sa priamo do LED svetla! 

o V nasledujúcich prípadoch prosím hneď odpojte svietidlo z elektriky a nepoužívajte ho ďalej: 

o pri poruche napájacieho kábla alebo zástrčky 

o stojan lampy je vlhký alebo mokrý 

o pri zlomení akejkoľvek časti  

o svietidlo dymí alebo iskrí 

o abnormálne blikanie alebo porucha svetelného zdroja LED 
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