
 
Інструкція користувача 

Світлодіодна настільна лампа. Будь ласка, уважно прочитайте 
інструкцію перед використанням для того, щоб в повній мірі 
скористатися перевагами цього продукту. 
  

A. Основні можливості та технічні характеристики  

• Живлення: вбудована літієва батарея і зовнішній адаптер 5 В DC 

• Вхід: 5 В/1 A 

• Вихід:   

• Потужність: 4 Вт 

• Кнопка ввімкнення: Сенсорна; Вбудований димер 

• Джерело світла: Світлодіод  
• Час зарядки: ~ 2.5 год 

• Час роботи після повної зарядки: ~ 4 год 

• Освітлення: ≥800LUX (в вертикальному положенні, з повністю 
зарядженою батареєю і відстанню від світлодіода до поверхні 34 см) 

 
B. Ілюстрація продукту 

 

 
 
 
 
C. Інструкції по використанню 

1. Помістіть лампу на стіл чи іншу поверхню, включіть живлення кнопкою  
«Вкл/Викл живлення» і включіть світло кнопкою “ Вкл/Викл світло ”. 

2. Налаштування: Коли лампа включена, натисніть і утримуйте  “ Вкл/Викл 
світло ” для налаштування яскравості світлодіода. Відрегулюйте верх і 
ніжку лампи в необхідному положенні. Якщо регулювання блокується, це 
означає, що ви досягли граничного положення.  
3. Функція Power bank: у лампи є вбудована літієва батарея з великою 
ємкістю. Підключіть USB-кабель живлення до  USB-входу на основі лампи 



для зарядки мобільного телефону або планшета; Зелений індикатор 
світиться протягом зарядки. Якщо ж зелене світло мигає, це означає, що 
заряд вбудованої батареї недостатній для зарядки пристрою і лампу 
необхідно підзарядити. 

4. Щоб зарядити лампу від мережі, підключіть 3.5 мм DC-роз’єм до 
адаптера зовнішнього живлення (адаптер в комплект поставки не 
входить). Червоний індикатор блимає під час зарядки. Коли батарея 
повністю зарядилась, індикатор світитиме червоним кольором. Зниження 
яскравості лампи сигналізує про те, що батарею потрібно зарядити. Лампу 
можна використовувати під час зарядки.  

5. Під час зарядки лампи, USB-вхід можна використовувати для зарядки 
мобільного телефону або іншого портативного електронного пристрою. 
 

D. Застереження 

1. Лампа використовує 5 В постійного струму. Адаптер зовнішнього 
живлення слід використовувати або замінювати лише пристроями з 
такими ж характеристиками. 
 2. Не дивіться зблизька на світлодіод, який світиться, щоб не пошкодити 
зір. 
 3. Лампа може включатись і виключатись при сильних електромагнітних 
перешкодах. 
4. Регульовані частини можна легко пошкодити, тому будьте обережні 
при налаштуванні лампи. 
5. Лампа призначена виключно для використання в приміщенні.  
6. Якщо лампа не використовується, поставте перемикач в положенні  
«Викл» для економії енергії. 
 

E. Комплектація 
1. USB-кабель  
2. Інструкція користувача 
 

Ми залишаємо за собою право вносити зміни в конструкцію і 
технічні характеристики продукту без попереднього повідомлення.  
 


