2. Instrukcja obsługi:
* Uruchomienie lampki:
Aby uruchomić lampkę należy podłączyć ją do portu USB 5V komputera bądź innego urządzenia
Po podłączeniu lampki wciśnij przycisk I/O, aby lampka zaświeciła się
Aby wyłączyć lampkę wciśnij przycisk I/O ponownie.
Po ponownym uruchomieniu lampka zapamiętuje ostatnie ustawienie (siły i barwy światła)
* Zmiana siły światła (10 poziomów):
Wciskaj przycisk + na panelu sterującym, aby kolejno zwiększać siłę światła
Wciskaj przycisk – na panelu sterującym, aby kolejno zmniejszać siłę światła
* Zmiana barwy światła (3 tryby):
Aby zmienić tryb świecenia wciskaj kolejno przycisk DWIE STRZAŁKI:
1. Domyślnym trybem są diody LED – zimna biel
2. Tryb mieszany (diody białe - zimne oraz białe - ciepłe)
3. Same diody białe – ciepłe

LAMPKA BIURKOWA BEZCIENIOWA LED
ZD20B

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Bezcieniowa lampka diodowa LED z wygodnym klipsem. Doskonały gadżet do oświetlania stron czytanych
książek oraz do pracy przy laptopie. Zasilana za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB co zapewnia
należytą wygodę użytkowania. Elastyczny, metalowy pałąk pozwala ustawić światło pod dowolnym kątem.
Specjalny przycisk pozwoli łatwo zmienić natężenie światła (w 3 stopniach), a bardzo elegancki design sprawi, że
lampka będzie pasować do każdego pomieszczenia!
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Lampka LED do wykorzystania w domu, biurze, aucie! Przypniesz ją tam gdzie chcesz!
Lampka świeci dając chłodne, niemęczące światło o barwie około 5500-6000K
Wyposażona w solidny i wygodny w użyciu klips - możesz przymocować ją do dowolnego przedmiotu.
Przełącznik pozwalający wybrać jeden z 3 poziomów siły światła!
Długi, elastyczny pałąk wykonany z metalu jest bardzo trwały. Pozwala ustawić kąt świecenia lampki
według własnych potrzeb.
24 jasne diody LED dają bardzo jasne, białe światło pobierając przy tym znikome ilości prądu. Do
zasilenia lampki wystarczy zwykły kabel USB!

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiał: tworzywo sztuczne + metalowe ramię
Moc: 5W
Liczba diod LED: 24
Siła światła: 300-350 lm
Kąt padania światła: ponad 180 stopni
Barwa światła: 5500-6000K (chłodna biel)
Żywotność diod LED - do 50000h
Wbudowany przełącznik jasności świecenia (3)
Zasilanie: kabel USB (w zestawie)
Całkowita długość (ramię + panel LED): 63 cm
Wymiary: 120 mm x 270 mm x 630 mm

