
LAMPKA DO LATPOPA
13 LED

MODEL: AK55E

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Przenośna lampa 13 LED. Idealna do czytania w podróży i dodatkowego oświetlania pomieszczeń 
oraz do laptopa, komputera. Zasięg kabla pozwalający skierować światło w dowolne miejsce. 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 
• Lampka LED do wykorzystania w domu , biurze, aucie, przypniesz ją gdzie chcesz, lampka 

świeci dając jasne światło.
• Wyposażona w solidny, długi giętki przewód pozwala ustawić kąt świecenia światła według 

potrzeb.
• Do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz.
• Żywotność diod - do 8000h/ diodę
• Diody wykonane są w najnowszej technologii dzięki czemu dają bardzo jasne, białe światło 

pobierając znikome ilości prądu. 

Specyfikacja:

• 13 diodowa lampka
• Zasilana jest z portu USB - doskonale oświetli klawiaturę Twojego laptopa. 
• Pobór mocy: 5.0 V
• Długość kabla: 40 m
• Waga: 0.52 kg
• Opakowanie: Blister

2. Uruchomienie

• Lampa działa w standardzie USB Plug & Play – włączy się automatycznie po podłączeniu jej 
wtyku USB do wolnego portu USB w włączonym komputerze. 

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 

zniszczenie urządzenia. 
• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób 

uszkodzony.
• Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż napięcie 5V, prąd 

500mA
• Nie kieruj źródła światła LED w sposób bezpośredni w kierunku oczu.
• Nie zginaj kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie.

* W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować 
się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących 
konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

