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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-le
pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea
pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a
produsului.

1. Protejați dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/
depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina
directă a soarelui și nici la alte surse de căldură.

2. Nu utilizați dispozitivul în apropierea flăcărilor deschise, cum ar fi
lumânările.

3. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe instabile.
4. Nu lăsați dispozitivul să cadă și nici nu îl supuneți la impacte puternice.
5. Dispozitivul este proiectat pentru a fi utilizat doar în interior. Nu îl utilizați

în exterior!
6. Nu utilizați dispozitivul în încăperi slab ventilate.
7. Nu agățați niciun obiect de dispozitiv.
8. Nu acoperiți dispozitivul cu haine, hârtie sau obiecte inflamabile.
9. Nu vă uitați direct în sursa de lumină. Pericol de deteriorare a vederii.
10. Panoul care emite lumină poate deveni fierbinte în timpul funcționării. Nu

îl atingeți!
11. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de

către persoane cu capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de
experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt supravegheați sau dacă nu li se
acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și dacă nu
se înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și întreținerea
aparatului nu se va face de către copii fără supraveghere.

12. Țineți dispozitivul departe de copii.
13. Utilizați doar adaptorul AC furnizat pentru a încărca dispozitivul.
14. Utilizați doar accesorii autorizate.
15. Verificați ca dispozitivul să nu fie deteriorat înainte de fiecare utilizare.
16. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
17. Nu încercați să reparați produsul singur. În caz de avarie, contactați un

service autorizat pentru verificare sau reparație.
18. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de

curățare.
19. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați

agenți chimici pentru a curăța produsul.

FUNCȚIONARE
• Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni sau opri lampa.
• Apăsați butonul CCT pentru a schimba culoarea luminii.
• Apăsați butonul HIGH sau LOW pentru a schimba intensitatea luminii.
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SPECIFICATII
Brat reglabil
Dimmer în 8 trepte
Reglarea temperaturii culorii în 3 trepte: rece, cald, natural
Memorarea ultimei setări utilizate pentru intensitate și culoare
Port USB (pentru încărcarea dispozitivelor externe)

DATE TEHNICE

Putere: 7 W
Sursa de lumină: 48 LED-uri SMD tip 2835
Temperatură culoare: 3000 K / 4300 K / 6300 K
Flux luminos: max. 480 lm
Temperatura de funcționare: -10°C - +40°C
Durata de viață: pana la 20 000 h
Încărcarea dispozitivelor externe: 5 V / 1 A
Adaptor AC:
Intrare: 100-240 V; 50/60 Hz
Ieșire: 13,5 V / 1,2 A

Setul include: adaptor AC, manual de utilizare
Greutate: 795 g
Dimensiuni: 170 x 170 x 405 mm


