
LAMPKA LED BIURKOWA NA MONITOR
ZD77C

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne

Lampka biurkowa LED przeznaczona do montażu w górnej części monitora. Wyposażona w
regulowany uchwyt dzięki czemu z łatwością dopasujesz ją do ekranu LCD o różnej grubości
obudowy. Dzięki zastosowaniu diod LED oświetlenie jest energooszczędne przy zachowaniu
dużej  jasności.  Lampka  została  skonstruowana  tak,  aby  nie  oślepiać  użytkownika
(wyposażona w 3-poziomową regulację temperatury bieli). Do jej zasilania wystarczy zwykły
port  USB komputera.  To doskonały  zamiennik klasycznej  biurkowej  lampki,  który pozwoli
zaoszczędzić miejsce na biurku.

Cechy produktu:

• Lampka biurkowa LED przeznaczona do montażu na monitorze. 
• Regulowany uchwyt umożliwia dopasowanie do różnego typu ekranów LCD. 
• Zastosowanie energooszczędnych diod LED przy zachowaniu dużej jasności. 
• 3-poziomowa regulacja temperatury bieli oraz filtr światła niebieskiego. 
• Do jej zasilenia wystarczy zwykły port USB typu A. 
• Doskonały zamiennik klasycznej lampki biurkowej! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: port USB 5V 1A 
• Moc: 5W 
• Energooszczędne diody LED 
• Barwa światła (3): 3000K / 4000K / 6500K 
• Filtr światła niebieskiego 
• Strumień światła: 160 lm 
• Szerokość lampy: 33 cm 
• Głębokość lampy: 1,5 cm 
• Grubość uchwytu: do 3,3 cm (regulowana) 
• Kolor: czarny

Instrukcja obsługi

• Wypakuj lampkę z opakowania.
• Umieść lampkę w górnej części monitora, następnie solidnie zaczep ją za ramki monitora

używając do tego regulowanego uchwytu i pokrętła z zaciskiem.
• Wyreguluj uchwyt aby osiągnąć pożądany kąt nachylenia lampki.
• Podłącz przewód zasilający do portu USB w lampce (nad uchwytem), a jego drugi koniec

do portu USB typu A komputera / monitora.
• Przyciski funkcyjne znajdują się na froncie obudowy lampki.
• Wciśnij przycisk po lewej stronie włączyć filtr światła niebieskiego.
• Wciśnij środkowy przycisk aby wyregulować temperaturę bieli (3 poziomy)
• Wciśnij przycisk po prawej stronie aby włączyć lub wyłączyć lampkę.

Środki ostrożności

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!
• Nie  próbuj  uruchamiać  lampy  przed  podłączeniem  i  zabezpieczeniem  przewodu

fazowego!
• UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i

przez  osoby  o  obniżonych  możliwościach  fizycznych,  umysłowych  i  osoby  o  braku
doświadczenia  i  znajomości  sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie  nadzór  lub  instruktaż
odnośnie  do  użytkowania  sprzętu  w  bezpieczny  sposób,  tak  aby  związane  z  tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


