
Lampa biurkowa USB | Pearl (NC5829)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• lampka

• kabel USB

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• akumulator: Li-Ion 1.200 mAh

• prąd ładowania: 5 V DC / 0,5 A

• czas pracy: do 5 godzin

• LED: COB-LED 3 W

• jasność: do 120 lm

• temperatura barwowa: 6,000-6,500 K

• podstawa (mm): 104 x 131 x 28

• długość gęsiej szyi: 22 cm

• głowica lampy: 17,6 cm

• waga: 148 g.

Ładowanie akumulatora

Podłącz  kabel  ładowania  USB  do  lampy.  Następnie  należy  podłączyć  drugi  koniec  kabla  do

wolnego portu USB w komputerze lub do ładowarki USB.

Po zakończeniu ładowania należy odłączyć lampę od źródła zasilania.

Użytkowanie

Uruchom lampę, dotykając przycisku dotykowego na podstawie.

Jasność zwiększa się w 3 poziomach z każdym nowym dotknięciem. Czwarte dotknięcie wyłącza

lampę.

Czyszczenie

Lampę można czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
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Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących i nie wolno zanurzać lampy

w wodzie lub innych płynach.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nie podgrzewaj akumulatora powyżej 60 °C i nie wrzucaj go do ognia: ryzyko wybuchu i

pożaru!

• Nie próbuj otwierać akumulatora.

• Podczas ładowania akumulatora należy pozostawać w pobliżu i regularnie sprawdzać jego

temperaturę. Jeśli bateria stanie się bardzo gorąca, należy natychmiast przerwać ładowanie.

Bateria,  która  podczas  ładowania  staje  się  bardzo  gorąca  lub  zdeformowana,  jest

uszkodzona i nie może być dalej używana.

• Nie należy narażać akumulatora na obciążenia mechaniczne. Unikaj upuszczania, uderzania,

zginania lub cięcia baterii.

• Nigdy całkowicie nie rozładowuj baterii, to skróci jej żywotność.

• Jeśli  akumulator  ma  być  przechowywany  przez  dłuższy  okres  czasu,  zaleca  się

pozostawienie ok. 30% objętości naładowania.

• Unikaj  bezpośredniego  światła  słonecznego  w  miejscu  przechowywania.  Idealna

temperatura to 10 - 20 °C.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NC-5829-675 jest zgodny z dyrektywą w sprawie

ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.
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