
LED lampička Immax Cuckoo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Upozornění:

- nerozebírejte lampičku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originálně dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte lampičku za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte lampičku pokud:
- je zdrojový kabel poškozen
- je-li lampa mechanicky poškozena, nebo mokrá
- jiskří-li lampa, nebo se z ní kouří
- lampa bliká

Upozornenie:

- nerozoberajte lampičku, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
- používajte iba originálne dodaný napájací adaptér
- nepoužívajte lampičku za vysokej teploty alebo vlhkosti
- nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
zraku
- nepoužívajte lampičku ak:
- je zdrojový kábel poškodený
- ak je lampa mechanicky poškodená, alebo mokrá
- iskrí Ak lampa, alebo sa z nej dymí
- lampa bliká

Popis produktu:

1. rovnoměrné a příjemné světlo pro oči
2. vysoký jas a světelný tok díky vysoce výkonnému světelnému LED zdroji
3. elegantní ovládání díky vysoce citlivému dotykovému ovladači
4. tři stupně nastavení jasu osvětlení
5. energeticky úsporná - ušetří až 80% spotřeby elektrické energie
6. šetrná k životnímu prostředí - bez rtuti a olova, nízká ekologická zátěž
7. bez křehkých skleněných komponentů
8. dlouhá životnost - až 30.000 hodin
9. display s vysokým rozlišením

Popis produktu:

1. rovnomerné a príjemné svetlo pre oči
2. vysoký jas a svetelný tok vďaka vysoko výkonnému svetelnému LED 
zdrojmi
3. elegantné ovládanie vďaka vysoko citlivému dotykovému ovládaču
4. tri stupne nastavenia jasu osvetlenia
5. energeticky úsporná - ušetrí až 80% spotreby elektrickej energie
6. šetrná k životnému prostrediu - bez ortuti a olova, nízka ekologická záťaž
7. bez krehkých sklenených komponentov
8. dlhá životnosť - až 30.000 hodín
9. display s vysokým rozlíšením

Použití

Zabudovaná vysoce účinná lithiová baterie, zapojte micro USB kabel do 
zdířky na zadní straně stojanu lampičky a opačný konec zapojte do USB 
napájecího adaptéru. Při nabíjení LED indikátor svítí červeně, při plném nabití 
svítí zeleně. (baterie se přestane nabíjet, když rozsvítíte lampičku, při zhasnutí 
lampičky se baterie opět začne nabíjet)

Použitie

Zabudovaná vysoko účinná lítiová batéria, zapojte micro USB kábel do 
zásuvky na zadnej strane stojana lampičky a opačný koniec zapojte do USB 
napájacieho adaptéra. Pri nabíjaní LED indikátor svieti na červeno, pri plnom 
nabití svieti zelene. (Batérie sa prestane nabíjať, keď rozsvietite lampičku, pri 
zhasnutí lampičky sa batérie opäť začne nabíjať)

Instalace baterie
Inštalácia batérie

Funkce lampy

Klepnutím na tlačítko nastavíte jas osvětlení (sekvence: měkké světlo - střední 
– vysoký jas).

Funkcia lampy

Kliknutím na tlačidlo nastavíte jas osvetlenie (sekvencia: mäkké svetlo - 
stredná - vysoký jas).

Nastavení času a datumu

V normální režimu stiskněte tlačítko SET a zadejte datum a čas, opětovným 
stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: hodiny-mi-
nuty-rok-měsíc-den.
Tlačítky UP a DOWN nastavíte požadované hodnoty.
Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu minimálně 60 vteřin, nastavení se 
tím potvrdí a zobrazí se čas.

Nastavenie času a dátumu

V normálnej režime stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas, opätovným 
stlačením tlačidla SET nastavíte ďalšie hodnoty v nasledujúcom poradí: 
hodiny-minúty-rok-mesiac-deň.
Tlačidlami UP a DOWN nastavíte požadované hodnoty.
Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu minimálne 60 sekúnd, nastavenie sa 
tým potvrdí a zobrazí sa čas.

 
Nastavení budíku

V normálním režimu stiskněte tlačítko MODE pro nastavení budíku.
V režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko SET a zadejte datum a čas, 
opětovným stiskem tlačítka SET nastavíte další hodnoty v následujícím pořadí: 
hodiny-minuty-rok-měsíc-den.
Tlačítky UP a DOWN nastavíte požadované hodnoty.
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.
Budík bude zvonit po dobu jedné minuty, vypnete jej stiskem tlačítka SET 
nebo jakýmkoliv jiným tlačítkem.

Nastavenie budíka

V normálnom režime stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie budíka.
V režime nastavenia budíka stlačte tlačidlo SET a zadajte dátum a čas, 
opätovným stlačením tlačidla SET nastavíte ďalšie hodnoty v nasledujúcom 
poradí: hodiny-minúty-rok-mesiac-deň.
Tlačidlami UP a DOWN nastavíte požadované hodnoty.
V režime nastavenia budíka stlačením tlačidla UP a DOWN otvoriť alebo 
zatvoriť odloženie alebo budík, opätovným stlačením vstúpite do nasledujú-
cich funkcií: zvolíte budík-zvolíte odložení- ukončíte budík aj odloženie.
Budík bude zvoniť po dobu jednej minúty, vypnete ho stlačením tlačidla SET 
alebo akýmkoľvek iným tlačidlom.

Nastavení teploměru

V normálním módu stisknete tlačítko DOWN pro přepínání mezi stupni 
Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C).

Nastavenie teplomeru

V normálnom móde stlačíte tlačidlo DOWN pre prepínanie medzi stupňami 
Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C).

Horní část lampy
Horná časť lampy

Ovládací tlačítka kalendáře
Ovládacie tlačidlá kalendára
Baterie
Batéria

Displej

Tlačítko
Tlačidlo

Indikátor napájení
Indikátor napájania
USB

Rozsah nastavení ramene lampy

Při nastavování �exibilního ramene, držte rukou 
základnu lampy
Nastavitelný rozsah: 140° (nadměrná úprava 
může způsobit poškození)

Rozsah nastavenia ramena lampy

Pri nastavovaní �exibilného ramena, držte rúk 
základňu lampy
Nastaviteľný rozsah: 140° (nadmerná úprava 
môže spôsobiť poškodenie)
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