
Upozornenie!

Technické údaje

svetelný tok 400 lúmenov napájanie 

CRI

maximální příkon

maximálný príkon

LED stolná lampa 

Napájací adaptér + USB kábel

Uživateľský manuál

Užívateľský manuál LED lampička Duck

Dovozce do EU: IMMAX, Horní Město 239, 793 44, Czech Republic

  

Hlavné funkcie 
Užívateľské pokyny Návod na obsluhu 

Obsah balenia 

Upozornenie! 

Farebná teplota lampy 5000-5500K 
36 kusov veľmi kvalitných LED čipov 
Vstavaný nočný stmievač s premenlivou farebnou škálou svetla 
(256 fareb), nádherný svetelný efekt 

Farba svetla vytvorí romantickú atmosféru pre odpočinok 
a spanie 

Inovatívný dizajn, kombinácia nočného stmievače 
a stolové lampy 

5 úrovní nastavenia jasu, ovládanie na dotykovom paneli 

Flexibilné rameno umožňuje nastavenie požadovaného úhla lampy 
Stlačením farby na farebnej lište zvolíte požadovanú farbu svetla 
nočného stmievača
Eco - friendly, bez ortuti (žiadne žiarenie) 
Ochrana očí proti oslneniu, zmiernenie únavy očí 
Efektívny odvod tepla 
Nízka spotreba energie, úspora až 80% 
Dlhá životnosť (viac ako 35.000 hodín) 

Pripojte napájací adaptér do zadnej 
časti držiaka lampy. 

Použite iba priložený nabíjací 
adaptér alebo USB kábel! 

Pre zapnutie stlačte tlačidlo ON / OFF. 
(pozri návod na obsluhu) 

Pri nastavovaní flexibilného ramena, držte 
rukou základňu lampy. 

Rozsah nastavenia max 90 ° (nadmerná 
úprava môže spôsobiť poškodenie) 

Nastaviteľný úhol ramena lampy. 

Nastaviteľný rozsah: 45 ° z každej strany
(nadmerná úprava môže spôsobiť 
poškodenie) 

Nastaviteľný rozsah: 30 ° z každej strany
(nadmerná úprava môže spôsobiť 
poškodenie) 

Pri nastavovaní flexibilného ramena, 
držte rukou základňu lampy. 

stmievač 5 stupňový dotykový 
stmievač 

osvetlenie 

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

 indikácia napájania

dotykové tlačidlo ON / OFF 
nočného stmievače

Podržaním dotykového tlačidla 
na farebnom pruhu po dobu 3 sekúnd 
aktivujete automatickú zmenu farby 

svetla nočného stmievača.

Dotykom možno nastaviť sedem 
farieb svetla.

farebný pruh nočného stmievača

dole

hore

30cm 1500lux

12V 1000mA

12W>80



Hlavní funkce

Barevná teplota lampy 5000-5500Kplota lampy 5000-5500K
36 kusů velmi kvalitních LED čipů 
Vestavěný noční stmívač s proměnlivou barevnou škálou světla

 (256 barev), nádherný světelný efekt 

Barva světla vytvoří romantickou atmosféru pro odpočinek

 a spaní

Iinovativní design, kombinace nočního stmívače
 a stolní lampy

5 úrovní nastavení jasu, ovládání na dotykovém panelu

Flexibilní rameno umožňuje nastavení požadovaného úhlu lampy
Stiskem barvy na barevném pruhu zvolíte požadovanou
barvu světla nočního stmívače
Eco - friendly, bez rtuti (žádné záření)
Ochrana očí proti oslnění, zmírnění únavy očí 

Efektivní odvod tepla 

Nízká spotřeba energie, úspora až 80 %

Dlouhá životnost (více než 35.000 hodin) 

Připojte napájecí adaptér do zadní
části držáku lampy. 

Upozornění!

Použijte pouze přiložený nabíjecí 
adaptér nebo USB kabel!

Pro zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF. 
(viz návod k obsluze)

Při nastavování flexibilního ramene, držte 
rukou základnu lampy

Rozsah nastavení max 90° (nadměrná 
úprava může způsobit poškození)

Nastavitelný úhel ramene lampy

Nastavitelný rozsah: 45 ° z každé strany 
(nadměrná úprava může způsobit 
poškození)

Nastavitelný rozsah: 30 ° z každé strany
(nadměrná úprava může způsobit 
poškození)

Při nastavování flexibilního ramene, 
držte rukou základnu lampy

Uživatelské pokyny Návod k obsluze 

Technické údaje

maximální příkon

Obsah balení

LED stolní lampa 

Napájecí adaptér + USB kabel

Uživatelský manuál

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

Uživatelský manuál LED lampička Duck 

Dovozce: IMMAX, Horní Město 239, 793 44, Czech Republic

  

světelný tok 400 lumenů napájení 

CRI

maximální příkon

maximální příkon

stmívač 5 stupňový dotykový 
stmívač 

osvětlení 30cm 1500lux

12V 1000mA

12W>80

indikace napájení

dotykové tlačítko ON / OFF 
nočního stmívače

Podržením dotykového tlačítka
 na barevném pruhu po dobu 3 vteřin
 aktivujete automatickou změnu barvy

 světla nočního stmívače.

Dotykem lze nastavit sedm barev světla.

barevný pruh nočního stmívače

dolu

nahoru
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