
LED stolní lampa s denním světlem 
 

Příručka 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto 
příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku pečlivě uschovejte pro případné 

budoucí použití.  
 

Vlastnosti 
1. Dva sety světelných zdrojů, každý se dvěma barevnými teplotami (studená a teplá), 

vytvářejí tři různé barevné teploty (studenou, teplou a přirozenou). 
2. Tři barevné teploty plus pět úrovní jasu poskytují 15 kombinací, které mohou vyhovět 

nejrůznějším potřebám pro osvětlení. 
3. 51 vysoce výkonných LED a komponentů. Světelný efekt je koncentrovaný, jasný a 

nejvýše rovnoměrný. 
4. Jednoduchý design. Moderní ovládací pole High-Tech-Touch.  
5. Extrémně dlouhá životnost – více než 10.000 hodin.  
6. Flexibilní krk lampy můžete lehce nastavit do nejlepšího možného úhlu pro osvětlení.  
7. Používejte nejnovější osvětlovací technologii čtvrté generace.  
8. Napájení s 12 V DC síťovým adaptérem. Menší spotřeba energie. Spotřeba energie je 

o 90% menší než u žárovek.  
9. Neobsahuje žádný wolfram, rtuť nebo jiné jedovaté kovy. Žádné znečištěí životního 

prostředí. Pro nízkouhlíkové a ekologické bydlení. 
10. Neobsahuje žádné rozbitné skleněné části, tím je pro uživatele bezpečnější.  
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Pozor 
1. Nikdy výrobek sami nerozebírejte, abyste vyhnuli nebezpečí elektrického šoku.  
2. Jako zdroj napájení LED lampičky používejte výhradně dodaný síťový adaptér, aby se 

zajistil bezpečný a spolehlivý výkon.  
3. Lampu nestavte na nerovný povrch, aby nemohla spadnout a poškodit se.  
4. Lampu nestavte na místa s vysokou pokojovou teplotou nebo vlhkostí.  
5. Nedívejte se přímo do paprsku světla. 
6. Pokud nastane jedna z následujících okolností, okamžitě odpojte síťový adaptér ze 

zásuvky a lampu více neppužívejte: 

• je poškozena síťová zástrčka nebo kabel 

• lampa je vlhká nebo byla vystavena dešti 

• je poškozený kryt lampy nebo krk 

• pokud jde z lampy kouř nebo jiskry 

• LED diody neobvykle blikají nebo jsou poškozené 



Obsluha 
Zapojte síťový adaptér do elektrické přípojky na zadní straně krytu lampy a poté zastrčte 
síťový adaptér do zásuvky.  
Poznámka: Síťový adaptér byl vyroben speciálně pro tento produkt. Tento síťový adaptér 
nesmí být použit s jinými elektrickými přístroji.  
 
Tlačítka ON/OFF se dotýkejte lehce (k tomu si přečtěte také dále kapitolu „Funkce tlačítek“).  
 
Poznámky: 

1. Lampu držte pevně za základnu, pokud budete na lampě nastavovat krk nebo hlavu.  
2. Nadměrné nastavení (překročení maximálního úhlu), může vést ke škodám na 

přístroji.  
 
Krk lampy lze vertikálně upravit (nahoru nebo dolů) až o 150 stupňů. Viz obrázek 
 
Krk lampy může být také horizontálně otáčen (vlevo nebo vpravo), celkem až o 90 stupňů (45 
stupňů vlevo a 45 stupňů vpravo). Viz obrázek 
 
Hlava lampy lze upravit do stran (vpravo nebo vlevo) až o 60 stupňů (30 stupňů vlevo a 30 
stupňů vpravo). Viz obrázek 
 

Funkce tlačítek 
 
An/Aus (ON/OFF): Pro zapnutí lapmy se stačí jednou dotknout. Pro vypnutí se ještě jednou 
lampy dotkněte. 
Modus (režim): Pro změnu světelné barvy mezi teplou, studenou a přirozenou. 
Up: Zvýšení jasu. 
Down: Snížení jasu. 

• pamět jasu:  
Úrovně jasu se uloží. Při novém zapnutí svítí lampa poslední nastavenou úrovní jasu.  
 
Ovládací pole 
Viz obrázek 
 

Technická data 
• výkon: max. 12 W 

• světelný tok: 1000 lm 

• barevná teplota studeného světla: 6.000 k 

• barevná teplota teplého světla: 3.000 k 

• barevná teplota studeného a teplého světla: 4.600 k 

• osvětlení max. (30 cm): > 2.000 lux 

• provozní napětí: 12 V DC, 1.000 mA 

• pracovní teplota: < 50 stupňů Celsia 

• material: slitina hliníku, silikonová guma, PC, ABS, železo 

• rozměry (nepravené): 25 x 18,5 x 66 cm 
 



 
 


