
Oświetlenie LED USB do ekranu laptopa 40 cm General Office
(NX4793)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• lampka

• uchwyt do monitora

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• moc: 4 W

• zasilanie: przez kabel USB

• kolor produktu: czarny

• wymiary: 40 x 8 x 6 cm

• waga: 200 g.

Szczegóły produktu – ściemniacz

1. Przycisk ON/OFF

2. Przycisk +

3. Przycisk zmiany

4. Przycisk - 

Przygotowanie

1. Przełóż kabel USB i ściemniacz przez otwór w uchwycie monitora.
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2. Przymocuj lampę do uchwytu monitora.

3. Dopasuj rozmiar uchwytu do grubości monitora. Następnie użyj dwustronnej taśmy klejącej

znajdującej się wewnątrz uchwytu, aby przymocować uchwyt do monitora. Zaleca się, aby

wspornik był umieszczony centralnie nad monitorem.

4. Podłącz  koniec  kabla  USB  do  odpowiedniego  źródła  zasilania  lub  gniazda  USB  w

komputerze lub laptopie.

Użytkowanie

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (1) na ściemniaczu, aby włączyć lub wyłączyć lampę.

2. Jasność można regulować za pomocą przycisków "+" i "-". 

3. Temperatura barwowa może być regulowana za pomocą przycisku zmiany (3).
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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!

• Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy urządzenia  lub  akcesoriów mogą  być  przeprowadzane

wyłącznie przez  producenta  lub osoby wyraźnie  upoważnione przez producenta do tego

celu.

• Upewnij się, że produkt jest zasilany z łatwo dostępnego gniazda USB, tak aby w nagłych

wypadkach można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

• 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.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

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

Niniejszym  PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX-4793  jest  zgodny  z  dyrektywą  RoHS

2011/65/EU + (EU)2015/863 oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.
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