
NAZWA PRODUKTU: Lampka Biurkowa
Dotykowa LED Szkolna USB Nocna O185



Główne cechy:

1. Wysoka jakość oświetlenia: Lampa emituje światło o zmniejszonym efekcie
stroboskopowym oraz mniej rażącym.

2. Wytrzymałe źródło światła: Generator światła nie ulega zużyciu przez długi
okres czasu

3. Kilka trybów pracy: Możliwa zmiana natężenia światła i temperatury światła.

4. Dowolność regulacji - Panel oświetleniowy można ustawić w zakresie 180
stopni, a całą lampę do 90 stopni.

5. Wiele funkcji, jedno urządzenie: Sprzęt wyposażony został w funkcję alarmu
oraz ekran wyświetlający:

- Temperaturę (Fahrenheit lub Celsjusz)
- Godzinę
- Datę (Dzień i Miesiąc)

Specyfikacja:

● Materiał: ABS i metal
● Moc: 4W
● Zasilanie (napięcie wejściowe): USB 5V 0,5A
● Zasilanie wyświetlacza: bateria CR 2032
● SMD LED: łącznie 14 diod
● Natężenie światła: 800 lx
● Barwa światła: 3000K-4000K-6000K
● Żywotność diod: do 40 000 godzin
● Temperatura pracy: <50 stopni celsjusza
● Poziomy jasności: 3 poziomy
● Wymiary: 145 x 145 x 330 mm
● Wymiary opakowania: 350 x 170 x 55 mm



Montaż:

1. Połącz urządzenie z kablem zasilającym.

2. Przyciśnij przycisk zasilania, który przedstawiono w instrukcji obsługi.

3. Należy ustawić górną część lampy, trzymając przy tym jej podstawę. Zakres
ruchu wynosi do 180 stopni.

4. W celu ustawienia ramienia lampy, należy nie przekraczać zakresu 90 stopni
trzymając przy tym lampę u jej podstawy.



Wymiana baterii:

W celu wymiany baterii należy zdjąć pokrywę oraz zamontować baterie. Po jej
zamontowaniu w odpowiednim miejscu należy ponownie założyć pokrywę.

Instrukcja obsługi:

1. Panel sterowania światłem oraz barwą

- Uruchamianie/wyłączanie: Uruchomienie lub wyłączenie lampy odbywa się
za pomocą przycisku ON/OFF



- Zmiana jasności: Aby zmienić natężenie światła, należy wybrać przyciski
regulacji. Plus zwiększa jasność, minus zmniejsza

- Zmiana temperatury barwy: Za pomocą przycisku Tryb przełącza się tryby
(barwa ciepła, zimna oraz naturalna)

2. Ustawienia daty oraz czasu

W celu ustawienia daty oraz czasu należy w normalnym trybie wybrać opcję Set aby
przejść do trybu ustawień, gdzie za pomocą opcji Up i Down można zmieniać dane.
Dane wyświetlane są zgodnie z porządkiem:

godzina-minuta-rok-miesiąc-dzień-powrót

Aby powrócić do normalnego trybu należy wybrać opcję Mode lub odczekać
minimum 60 sekund nie używając w tym czasie przycisków oraz opcji urządzenia.

W zwykłym trybie wybranie opcji Up zmienia format na 12 lub 24 godzinny.

3. Ustawienia alarmu

W celu ustawienia alarmu należy podczas normalnego trybu wybrać opcję Mode.
Następnie przyciśnięcie opcji Set przekierowuje do trybu ustawień, gdzie za pomocą
opcji Up i Down można zmieniać dane. Dane wyświetlane są zgodnie z porządkiem:

godzina-minuta-drzemka-muzyka-powrót

Przycisk Set służy również do zatrzymania dźwięku.



4. Ustawienia termometru

Aby ustawić alarm należy w normalnym trybie działania urządzenia wybrać przycisk
Down. Możliwe jest wybranie jednej z dwóch ze skał termometrycznych - stopni
Celsjusza lub Fahrenheitów.


