UŽIVATELSKÝ MANUÁL
MONTÁŽNÍ LAMPA XD46B-3W/AKU

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
- Nedívejte se přímo do LED zdroje. Ostré světlo může způsobit ztrátu orientace a poškodit váš zrak.
- Nenechávejte rozsvícené světlo bez dozoru.
- LED panel se může při delším provozu zahřívat. Nepokládejte lampu světlem dolů.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- K nabíjení používejte pouze přiložený adaptér.
- Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, dobijte baterie alespoň jednou za 3 měsíce.
- Lampu není vhodné používat ve vlhkém nebo mokrém prostředí.

ZÁSADY SPRÁVNÉ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM S VESTAVĚNOU BATERIÍ
1) Baterii dobíjejte pouze za pomoci nabíječky, která je součástí balení. Použití nekompatibilního
adaptéru může způsobit požár.
2) Pokud nebudete zařízení správně používat, může dojít k úniku nebezpečné tekutiny. Při kontaktu s
pokožkou opláchněte postižené místo čistou vodou. V případě zasažení očí je propláchněte vodou a
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
3) Chraňte zařízení s baterií před přímým sluncem a tepelnými zdroji.
4) Nepokoušejte se baterii/zařízení likvidovat spálením, hrozí nebezpečí exploze.
5) Nikdy se nepokoušejte vyjmout vestavěnou baterii.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Veškeré funkce montážní lampy lze přepínat pomocí červeného tlačítka na zadní straně:
1) Prvním stiskem dojde k rozsvícení světla se 100% výkonem.
2) Druhý stisk sníží výkon světla na 50%.
3) Třetí stisk lampu vypne a aktivuje dobíjení externího zařízení.
Pokud svítí červená kontrolka, můžete přes USB port zahájit dobíjení ext. zařízení (5V, 1.0A).
4) Čtvrtý stisk červeného tlačítka lampu zcela vypne (červená kontrolka zhasne).

NABÍJENÍ BATERIE
Před nabíjením prosím lampu vypněte. Používejte pouze přibalený adaptér!
- Zapojte USB kabel jedním koncem do micro USB portu (IN 5V) lampy a druhým koncem do síťového
DC adaptéru či 12V DC autoadaptéru.
- Zapojte adaptér do zdroje elektrické energie, rozsvítí se červená kontrolka.
- Při nabíjení se může adaptér zahřívat. Tento jev je zcela běžný a nenaznačuje žádný defekt.
- Nabíjení může trvat až 6 hodin. Jakmile je zařízení plně nabité, rozsvítí se kontrolka zeleně.
- Poté adaptér ihned odpojte od elektrického zdroje i od lampy. Nenabíjejte déle než 6 hodin.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K BATERII A NABÍJEČCE
- Po zakoupení nebo delším skladování může být zařízení jen částečně nabité. Pro obnovení
maximální kapacity je potřeba projít několika nabíjecími cykly.
- Dobíjejte baterie v teplotním rozmezí 4°C - 40°C. Před a po nabití nechte baterii vychladnout.
- Po nabíjení odpojte oba konce kabelu.

ÚDRŽBA VÝROBKU
- Čistěte prosím zařízení a příslušenstvím pravidelně pomocí suchého hadříku. Nepoužívejte agresivní
čistící prostředky. Nikdy neponořujte zařízení do vody!

