
Specifikace

Hlavní
funkce

Zprovoznění Ovládání

     Pokročilá LED technologie, měkké světlo bez blikání a oslnění

     Dlouhá životnost s minimální ztrátou svítivosti díky novému řadiči

     Dotykové ovládání jasu

     Volitelně 3 teploty barvy světla

     Flexibilní konstrukce, malý rozměr

-    Připojte napájecí  adaptér  do zdířky 
     na zadní straně podstavce

-    Stiskněte tlačítko ON/OFF 
     pro rozsvícení lampy

-    USB výstup 5V/1A

-    nastavitelný rozsah je 180° 
     (nadměrné nastavení rozsahu 
     může způsobit poškození)

-    při nastavování úhlu ramene 
     lampy přidržte rukou základnu lampy

     ON/OFF: rozsvícení a zhasnutí lampy

     Ovládání jasu: stiskněte tlačítko ON/OFF 
     pro rozsvícení lampy, stiskněte tlačítko UP 
     pro zvýšení jasu osvětlení. Tlačítkem DOWN snížíte 
     jas lampy. 

     MODE: stiskněte tlačítko mode pro nastavení teploty 
     barvy osvětlení: 1- bílá tepla
                               2 – studená bílá
                               3 – přírodní bílá

Jmenovitý příkon: 8W
Svítivost: 400lm
Osvětlenost: 1700lux z 30cm
Typ LED: 54 kusů LED 2835
Barva světla: studená bílá, teplá bílá, přírodní bílá
CRI(Ra) Index podání barev: >80
Vstupní proud:  DC12V/1,4A
Vstupní napětí: AC 100-240V
Stmívání: Ano
Účiník (Power factor): >0.5
Pracovní teplota: -20 až +50 °C
Materiál: ABS + silikon + kov
Činitel stárnutí: 0,8
Startovací doba: okamžité rozsvícení
USB výstup: DC5V/1A
Rozměry: 605x270x260mm
Váha: 960g
Certifikáty: CE, RoHS

Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

Prosím, použijte originální nápájecí adaptér dodávaný s výrobkem.  

Prosím dodržujte nastavení rozsahů kloubů lampy, při nadměrném 
nastavení může dojít k poškození. 

Prosím, nepoužívejte lampu při vysoké teplotě nebo vysoké relativní 
vlhkosti prostředí.

V případě, že nastane níže popsaná situace, prosím vytáhněte napájecí
šňůru a lampu nepoužívejte (v případě potřeby volejte o pomoc):

Napájecí kabel nebo zástrčka je rozbitá
Držák lampy je mokrý nebo ve vlhkém prostředí
Držák lampy je zlomený v kloubu
Z objímky se kouří nebo se objevují jiskry
Lampa abnormálně bliká nebo je poškozená

Upozornění!

Špecifikácie

Hlavné
funkcie

Sprevádzkovanie Ovládánie

      Pokročilá LED technológia, mäkké svetlo bez blikania a oslnenia

      Dlhá životnosť s minimálnou stratou svietivosti vďaka novému 
      radiči

      Dotykové ovládanie jasu

      Voliteľne 3 teploty farby svetla

      Flexibilná konštrukcia, malý rozmer

- Pripojte napájací adaptér do konektora
      na zadnej strane podstavca

- Stlačte tlačidlo ON/OFF
      pre rozsvietenie lampy

-    USB výstup 5V/1A

- Nastaviteľný rozsah je 180 °
      (nadmerné nastavenia rozsahu
      môže spôsobiť poškodenie)

- Pri nastavovaní uhla ramena
      lampy pridržte rukou základňu lampy

ON/OFF: rozsvietenie a zhasnutie lampy

      Ovládanie jasu: stlačte tlačidlo ON/OFF
      pre rozsvietenie lampy, stlačte tlačidlo UP
      pre zvýšenie jasu osvetlenia. Tlačidlom DOWN znížite
      jas lampy.

      MODE: stlačte tlačidlo mode pre nastavenie teploty
      farby osvetlenia: 1- biela tepla
                                2 - studená biela
                                3 - prírodná biela

Menovitý príkon: 8W
Svietivosť: 400lm
Osvetlenosť: 1700lux z 30cm
Typ LED: 54 kusov LED 2835
Farba svetla: studená biela, teplá biela, prírodná biela
CRI (Ra) Index podania farieb:> 80
Vstupný prúd: DC12V / 1,4A
Vstupné napätie: AC 100-240V
Stmievanie: Áno
Účinník (Power factor):> 0.5
Pracovná teplota: -20 až +50 ° C
Materiál: ABS + silikón + kov
Činiteľ starnutia: 0,8
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie
USB výstup: DC5V / 1A
Rozmery: 605x270x260mm
Váha: 960g
Certifikáty: CE, RoHS

Upozornenie!

Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom. 

Prosím, použite originálny napájací adaptér dodávaný s výrobkom. 

Prosím dodržujte nastavenie rozsahov kĺbov lampy, pri nadmernom 
nastavenie môže dôjsť k poškodeniu. 

Prosím, nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vysokej relatívnej 
vlhkosti prostredia. 

V prípade, že nastane nižšie popísaná situácia, prosím vytiahnite 
napájací šnúru a lampu nepoužívajte (v prípade potreby 
volajte o pomoc):  

Napájací kábel alebo zástrčka je rozbitá 
Držiak lampy je mokrý alebo vo vlhkom prostredí 
Držiak lampy je zlomený v kĺbe 
Z objímky sa fajčí alebo sa objavujú iskry 
Lampa abnormálne bliká alebo je poškodená
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