4 AZ 1-BEN ASZTALI LED LÁMPA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen
a használati utasítást!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és
egyéb balesetveszély kockázatát!
• Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a töltő adapter specifikációja, minősége és kimeneti árama
megfelelő-e. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nincs töltés vagy az áramerősség alacsony, ez
károsíthatja a töltőfejet.
• A töltéshez az eredeti, vagy kizárólag megfelelő minőségű, szabványos tápkábelt használjon.
• Győződjön meg arról, hogy a mobil eszközök megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, és megfelelő
helyen vannak elhelyezve. A helytelen elhelyezés megakadályozza a töltést!
• A készülék törékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől. Ne tegye a terméket lejtős
vagy instabil asztalra!
• Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak, mert ezek a készülék
meghibásodását okozhatják.
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak.
• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. Nem használható magas hőmérsékletű vagy
páratartalmú, vagy túlzottan poros helyiségekben.
• A szemirritáció elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
• Vigyázzon, nehogy víz érje a készüléket!
• Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel a beépített akkumulátor felrobbanhat.
• A termék LED fényforrása nem cserélhető!
• Az elektromos áramütés vagy tűz elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne módosítsa a termék
szerkezetét. Ha a termék rendellenes, vegye fel velünk a kapcsolatot.
• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen!
• Ellenőrizze a csomag tartalmát, a tartozékok és a készülék sérülésmentességét!
• Ne helyezzen mágneses csíkkal ellátott kártyát a töltő közelébe, mert a kártya meghibásodhat!
• Ne helyezzen fém tárgyakat, vagy fém telefontokot a töltőre!
• Tartson legalább 20 cm-es távolságot a beültetett orvosi implantátumok és a vezeték nélküli töltő között!
• Húzza ki a konnektorból, ha nem használja a készüléket!

MŰSZAKI ADATOK:
Bemeneti csatlakozó: Type-C
Ajánlott bemeneti szabvány: QC3.0 or PD
Qi megvalósítási szabvány: WPC Qi v1.2.4
Fényforrás: SMD2835*26PCS
Kapcsoló: érintő kapcsoló + három tónusú fény
Kimenet: 7.5W (iPhone max)
10W (Android phone max)
2.5W (iWatch max)
2W (Airpods max)
4W (Desk lamp max)
5V1A (USB-b)

Világítás: 1000+10% Lux (tényleges vizsgálati
távolság 38 cm)
Fényáram: 360+10%Lm
Szín hőmérséklet: 4200-4500k

A DOBOZ TARTALMA:
4 az 1-ben asztali LED lámpa
USB Type –C töltő kábel
Használati útmutató

A TERMÉK FUNKCIÓI ÉS JELLEMZŐI:
4 az 1-ben asztali lámpa, amely egyszerre több mobil eszközt is képes tölteni: iPhone, iWatch, Airpods,
valamint Android típusú készülékeket is.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1.

A gyárilag mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a lámpa házának
bemeneti csatlakozójához, valamint az elektromos hálózathoz!

2.

A bekapcsoláshoz érintse meg egyszer az ON/OFF gombot!

3.

A fény erősségét 3 különböző fokozatba tudja beállítani, melyet a
bekapcsoló gomb többszöri érintésével szabályozhat!

4.

Mobil telefonjának töltéséhez helyezze a készüléket a lámpa
talpazatára, vagy csatlakoztassa USB töltő kábellel a lámpa
házának bemeneti csatlakozójához! Airpods és iWatch
készülékeit tegye a kijelölt helyekre, ezután a töltés
automatikusan elindul!

5.

A kényelmes használat érdekében, állítsa be a lámpa magasságát
és dőlésszögét!
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