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Felhasználói kézikönyv (HU)

Figyelem

1. Ne szerelje szét a terméket egyedül, mert áramütést okozhat.
2. Kérjük, csak az eladó által biztosított tápegységet használja, hogy a termék
megfelelően működjön.
3. Csak hűvös és száraz helyen használja a lámpát.
4. Ha az alábbiak közül bármelyik előfordul, kérjük, azonnal hagyja abba a termék
használatát.
* A hálózati adapter elromlott.
* A lámpa vagy a talpa víznek volt kitéve.
* A lámpa alja vagy szerelvényei megrepedtek vagy eltörtek.
* A lámpa alja füstöl, túlmelegszik vagy szikrázik.
* A LED izzó villog, eltört vagy kialudt.

Termékjellemzők

1. 3 fokozatú LED meleg fehér fény
2. Ébresztőlámpa és ébresztőóra
3. LCD képernyő az idő kijelzéséhez
4. 5 W-os vezeték nélküli töltő

LED lámpa

Érintse meg a lámpa csövét a LED-fény bekapcsolásához, beállításához és
kikapcsolásához.

Vezeték nélküli töltési funkció

Csatlakoztassa a lámpát az áramforráshoz. Helyezze vezeték nélkül tölthető,
kompatibilis okostelefonját a panelre a töltéshez. Általában körülbelül 4 órát vesz
igénybe a telefon teljes feltöltése.
A jelző pirosról zöldre vált, ha az okostelefon teljesen feltöltődött.
Kérjük, ellenőrizze, hogy nincs-e fémtárgy a panelen, amikor a jelzőfény pirosan villog.
Az alábbiakban a töltési terület diagramja látható.



Idő- és ébresztő beállítások

Óra Ébresztő Szundi Le Fel

Időbeállítások:
Fel
1. Nyomja meg röviden az Óra gombot a 12 és 24 órás rendszerek közötti váltáshoz.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az Óra gombot 3 másodpercig az óra
beállításának megkezdéséhez.
Nyomja meg ismét röviden a gombot a perc beállításához. Nyomja meg még egyszer
a beállítások mentéséhez. Nyomja meg a Le és Fel gombokat az idő beállításához.

Ébresztés beállításai:
1. Nyomja meg röviden a Ébresztő gombot az ébresztő funkció aktiválásához vagy
inaktiválásához.
Az ébresztő funkció aktiválásakor a képernyőn egy Ébresztő jel látható.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Ébresztő gombot 3 percig az ébresztés
beállításának megkezdéséhez az órától kezdve. Nyomja meg ismét az Ébresztő
gombot az ébresztési perc beállításához.
Nyomja meg a Le és Fel gombokat az idő beállításához. Nyomja meg még egyszer az
ébresztőgombot, és használja a Le vagy a Fel gombot az ébresztő lámpa funkció
aktiválásához vagy inaktiválásához. Amikor az ébresztési fény funkció aktív, a Nap jel
látható a képernyőn. Nyomja meg az Ébresztő gombot a beállításból való kilépéshez.
(Megjegyzés: Ha 5 másodpercen belül nem történik művelet, automatikusan kilép a
beállításból.)
3. Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg az Ébresztő gombot az ébresztőóra
kikapcsolásához, vagy nyomja meg a Szundi gombot a szundi funkció
bekapcsolásához, és a Szundi jel jelenik meg a képernyőn. Az alapértelmezett szundi



idő 10 perc, és 3 szundi idő van. A szundi funkciót a ( .. Snooze .. ) gomb hosszú
megnyomásával is kikapcsolhatja.
4. Ha az ébresztési fény funkció be van kapcsolva, a lámpa 10 perccel korábban fog
kigyulladni, mint az ébresztés időpontja, kezdve a legalacsonyabb fényerővel, majd
fokozatosan növelve a fényerőt a legfényesebbre. A lámpa a lámpatest testének
megérintésével kikapcsolható.

LCD képernyő fényerejének beállítása

Röviden nyomja meg a ( .. szundi .. ) gombot az LCD képernyő fényének beállításához.

Műszaki adatok

Bemenet 12V/1A Színhőmérséklet 4000±500 K
Névleges teljesítmény 12W Vezeték nélküli kimenet SW


