
LAMPA DO SELFIE LED 16x
MODEL: ZD38A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości lampa LED SELFIE do smartfona! Urządzenie zostało wyposażone w 16 diod 
doświetlających LED. Lampka komunikuje się z telefonem za pomocą wbudowanego wtyku microJack 3,5 
mm. Umożliwia dobre i równomierne doświetlenie wykonywanych telefonem zdjęć oraz nagrywanych 
filmików video. Sprawdzi się również doskonale jako latarka, która nie obciąża baterii telefonu dzięki 
wbudowanemu akumulatorkowi. Aby go naładować wystarczy użyć dołączonego w zestawie kabla 
microUSB. Urządzenie posiada również trójstopniową regulację jasności świecenia, co ułatwia dopasowanie 
siły światła do potrzeb użytkownika.

Doskonały i bardzo praktyczny gadżet, który poza funkcją doświetlania zdjęć może również służyć za
dodatkową latarkę! 
Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wbudowany akumulator nie obciąża baterii telefonu / tabletu. 
• Wygodne ładowanie lampki poprzez dołączony kabel microUSB. 
• Trójstopniowa regulacja siły świecenia. 
• 16 diod doświetlających LED zapewnia równomierne i dokładne doświetlenie fotografowanych 

ludzi i obiektów. 
• Komunikuje się z telefonem / tablet poprzez wbudowany wtyk miniJack 3,5 mm. 
• Lampka sprawdzi się również jako dodatkowa latarka! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• 16 diod LED 
• Komunikacja z telefonem: wbudowany wtyk miniJack 3,5 mm 
• Zasilanie: wbudowany akumulator o pojemności 110 mAh 
• Wymiary: 38 mm x 38 mm x 10 mm 
• Waga: 15 g 
• Kolor: biały 

2. Instrukcja obsługi

• Lampka nie wymaga dodatkowych źródeł zasilania! Wyposażana została we wbudowany 
akumulator o pojemności 110 mAh

• Ładowanie następuje poprzez podłączenie urządzenia dołączonym kabelkiem do portu USB 
komputera bądź do ładowarki telefonu czy powerbanka.

• Lampa świeci 16 punktami światła LED o barwie światła 5600K (chłodnobiała).
• Regulacja mocy oświetlenia następuje poprzez przesunięcie suwaka z boku urządzenia (po 

stronie portu microUSB). Od najsłabszego (góra) do najmocniejszego (dół).
• Włączenie i wyłączenie urządzenia następuje poprzez przesunięcie suwaka z boku urządzenia (po

stronie złącza miniJack).
• Urządzenie można umieścić na smartfonie bądź tablecie posiadającym port miniJack poprzez jego

wpięcie do portu.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku wskazanego w niniejszej instrukcji obsługi
• Urządzenie służy do doświetlania zdjęć wykonywanych przednim aparatem telefonu komórkowego

bądź jako drobna latarka.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Urządzenie nie jest wodoszczelne/wodoodporne.
• UWAGA: Nigdy nie patrz się bezpośrednio w stronę światła LED! Silny 

strumień światła może uszkodzić wzrok bądź spowodować ból głowy i 
mdłości!

• Nie rozmontowywać lampki na części!
• W przypadku konieczności wymiany baterii nie jest wskazane by dokonywać tego 

samodzielnie. Akumulatorek ten nie jest wymienny i istnieje możliwość uszkodzenia 
urządzenia oraz utraty praw do gwarancji

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