2. Instrukcja obsługi:
- Podłącz lampkę do portu USB typu A bądź standardowej ładowarki do smartfona (druga opcja
wskazana przy korzystaniu z ładowarki indukcyjnej QI)
- Wciśnij przycisk I/O aby uruchomić lampkę. Każde kolejne wciśnięcie przycisku zasilającego
zmienia tryb świecenia (3):
* Tryby świecenia:
1. Światło neutralne (diody ciepłe i zimne)
2. Światło zimne
3. Światło ciepłe

LAMPKA BIURKOWA LED Z ŁADOWARKĄ QI
ZD47E
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne:

* Regulacja jasności:
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk I/O do momentu osiągnięcia optymalnego poziomu jasności
a) Pierwsze przytrzymanie – zmniejszenie jasności
b) Drugie przytrzymanie – zwiększenie jasności

Wspaniała i designerska lampka biurkowa LED z panelem dotykowym oraz ładowarką indukcyjną QI!
Wyposażona w funkcję dotykowej regulacji jasności oraz 4-stopniową regulację barwy światła! Dzięki
wykorzystaniu diod LED jest niezwykle energooszczędna i znacznie trwalsza niż tradycyjne lampki. Posiada
podstawę z dotykowym panelem kontrolnym! Bardzo stylowy i praktyczny dodatek do każdego biurka. Idealna do
zastosowania wewnątrz pomieszczeń takich jak biura czy gabinety. Dodatkowy port USB 5V 2,5A umożliwia
ładowanie urządzeń mobilnych!

* Ładowanie indukcyjne:

Cechy produktu:

* Ładowanie z portu USB:
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Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Elegancki, nowoczesny wygląd - doskonale wpasuje się w wygląd każdego nowocześnie urządzonego
mieszkania.
Regulowany wysięgnik pozwala ustawić kąt świecenia światła według potrzeb.
Lampka na długim wysięgniku do wykorzystania w domu i biurze.
Zastosowane diody LED dają jasne światło o różnej temperaturze barwowej!
Pobiera 1/4 prądu zwykłej żarówki (oszczędność około 80%) i nie emituje promieni UV!
Wygodny, dotykowy panel kontrolny!
Możliwość ładowania bezprzewodowego QI
Wbudowany, dodatkowy port USB 5V 2,5A
Możliwość całkowitego złożenia lampki!

Specyfikacja:
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Materiał: tworzywo sztuczne (ABS + PC)
Zasilanie: kabel USB 5V
Dodatkowy port USB do ładowania telefonu!
Napięcie wejściowe: 5V / 2.5A
Moc: 5W
Źródło światła: 48x dioda LED
Żywotność LED: do 50000h
Maksymalna jasność: 600 lux
Regulacja jasności
Luminacja centralna: 800 lux
Wygodny, dotykowy panel kontrolny
Barwa światła (4): 2800, 3400, 4500, 5600K
Ładowanie bezprzewodowe: 5W / 7,5W / 10W - 1A
Zasięg ładowania QI: do 8 mm
Wymiary podstawy: 12 cm x 18 cm
Wymiary: panelu LED: 5 cm x 25,2 cm
Całkowita wysokość: 40 cm
Przyłącze: kabel USB w komplecie

- Umieść telefon z funkcją ładowania indukcyjnego na obudowie lampki w miejscu oznaczonym
czerwoną diodą i ikoną pioruna. Ładowanie indukcyjne powinno rozpocząć się automatycznie w
przeciągu kilku sekund. Po zakończeniu ładowania podnieś telefon.

- Podłącz kabel USB typu A do portu USB na froncie lampki. Drugi koniec kabla podłącz do
urządzenia zasilanego z USB. Po zakończeniu ładowania odepnij urządzenie i kabel USB.

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

