
CZ- výměna baterie
SK - výmena batérie

LED stolní lampička 
IMMAX Leather
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Uživatelský manuál
Návod na používanie

CZ - Popis produktu:
1. rovnoměrné a měkké světlo pro oči
2. vysoký jas a světelný tok díky vysoce 
výkonému světelnému LED zdroji
3. elegantní ovládání díky vysoce 
citlivému dotykovému ovladači
4. tři stupně nastavení jasu osvětlení
5. flexibilní husí krk vám umožní nastavit 
úhel svícení dle vašich požadavků
6. energeticky úsporná - ušetří až 80% 
spotřeby elektrické energie
7. šetrná k životnímu prostředí - bez rtuti 
a olova, nízká ekologická zátěž
8. bez křehkých skleněných komponentů
9. dlouhá životnost - až 30.000 hodin
10. display s vysokým rozlišením

SK - Popis výrobku:
1. Rovnomerné a jemné svetlo pre oči
2. vysoký jas a svetelný tok vďaka 
vysokovýkonnému zdroju LED
3. Elegantná obsluha vďaka vysoko 
citlivému dotykovému ovládaču
4. tri úrovne nastavenia jasu
5. Flexibilný husací hrdlo umožňuje 
nastaviť uhol svetla podľa vašich 
požiadaviek
6. Úspora energie - šetrí až 80% 
spotreby elektrickej energie
7. Životné prostredie - bez ortuti, nízka 
ekologická záťaž
8. bez zložiek z krehkého skla
9. Dlhá životnosť - až 30 000 hodín
10. zobrazenie s vysokým rozlíšením

CZ - připojte adaptér
a stiskněte tlačítko ON/OFF
SK - pripojte adaptér
a stlačte tlačidlo ON / OFF

CZ - Rozsah nastavení ramene lampy
1. Při nastavování flexibilního ramene, 
držte rukou základnu lampy
2. Nastavitelný rozsah: 150° (nadměrná 
úprava může způsobit poškození)

SK - Rozsah 
nastavenia ramien 
svietidla
1. Pri nastavovaní 
pružného ramena držte 
základňu svietidla
2. Nastaviteľný rozsah: 
150 ° (nadmerné 
nastavenie môže 
spôsobiť poškodenie)

barevná teplota

vstupní proud

CRI

materiál

svítivost

příkon

5000-6000K

ABS + guma

>80Ra

200lm

5V 1A

5W

farebná teplota

vstupné napätie

svietivosť

príkon

CZ - Nastavení budíku
1. v normálním režimu stiskněte tlačítko MODE k nastavení 
budíku
2. v režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko SET a zadejte 
datum a čas, opětovným stiskem tlačitka SET nastavíte další 
hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-
-zpět
3. stiskněte UP a DOWN pro nastavení
4. v režimu nastavení budíku stiskem tlačítka UP a DOWN 
otevřete nebo zavřete odložení nebo budík, opětovným 
stiskem vstoupíte do následujících funkcí: zvolíte budík-zvolíte 
odložení- ukončíte budík i odložení
5. budík bude zvonit po dobu jedné minuty, vypnete jej 
stiskem tlačitka SET nebo
jakýmkoliv jiným tlačítkem
CZ - Nastavení času a datumu
1. v normálním režimu stiskněte tlačítko SET a zadejte datum 
a čas, opětovným stiskem tlačitka SET nastavíte další 
hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-minuty-rok-měsíc-den-
-zpět
2. stiskem tlačítka UP a DOWN nastavíte den v týdnu
3. stiskem talčítka MODE nebo pokud nestisknete žádné 
tlačítky déle než 60 sekund, potvrdíte nastavení, zobrazí se 
čas
4. v normálním režimu stiskem tlačítka UP zvolíte 12/24 
hodinový formát
CZ - Upozornění
1. nerozebírejte produkt svépomocí, mohlo by dojít k úrazu 
elektrickým proudem
2. používejte pouze přibalený adaptér
3. nepoživejte produkt v příliš horkém nebo vlhkém prostředí
4. nedívejte se přímo do LED
světelných zdrojů, mohlo by dojít k poškození zraku
5. v případen uvedených níže, odpojte lampičku od zdroje 
elektrické energie a dál ji nepoužívejte:
- přívodní elektrický kabel nebo konektor jsou poškozeny
- lampička je mokrá nebo vlhká 
- tělo nebo rameno lampy jsou poškozeny
- z lampičky jde kouř nebo jiskří
- při abnormálním blikání světelných LED zdrojů

SK - Nastavenie budíka
1. V normálnom režime stlačte tlačidlo MODE na 
nastavenie budíka
2. V režime nastavenia budíka stlačte tlačidlo SET a zadajte 
dátum a čas stlačením tlačidla SET pre nastavenie ďalších 
hodnôt v nasledujúcom poradí: Hodiny-Minuly-Rok-Mesiac-
-Deň-Späť
3. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie
4. V režime nastavenia budíka stlačte tlačidlá HORE a 
DOLU pre otvorenie alebo zatvorenie oneskorenia alebo 
alarmu, opätovným stlačením zadajte nasledujúce funkcie: 
výber alarmu - výber oneskorenia - ukončenie alarmu a 
oneskorenie
5. Budík zazvoní jednu minútu, vypnite ho stlačením tlačidla 
SET alebo akékoľvek iné tlačidlo
SK - Nastavenie čas a dátum
1. V normálnom režime stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum 
a čas stlačením tlačidla SET, čím nastavíte ďalšie hodnoty v 
nasledujúcom poradí: hodina-minúty-rok-mesiac-deň-späť
2. Stlačte tlačidlo UP a DOWN pre nastavenie dňa v týždni
3. Stlačte tlačidlo MODE alebo ak nestlačíte žiadne tlačidlo 
dlhšie ako 60 sekúnd, potvrďte nastavenie, zobrazí sa čas
4. V normálnom režime stlačte tlačidlo HORE pre výber 
formátu 12/24 hodín
SK - Upozornenie
1. Výrobok nerozoberajte svojpomocou, pretože by to 
mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom
2. Používajte iba dodaný adaptér
3. Neumiestňujte výrobok do príliš horúceho alebo vlhkého 
prostredia
4. Nepozerajte sa priamo do LED
Zdroje svetla by mohli poškodiť vaše oči
5. V nižšie uvedených prípadoch odpojte lampu od zdroja 
napájania a nepoužívajte ho znova:
- napájací kábel alebo konektor sú poškodené
- svietidlo je mokré alebo mokré
- Teleso alebo rameno lampy je poškodené
- Dym alebo iskru zo svietidla
- v prípade neobvyklého blikania svetelných zdrojov LED


