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Stolová nabíjateľná LED lampa 
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OVLÁDANIE 
 
1. Indikátor nabíjania/tlačidlo na zapnutie/vypnutie 
2. Tlačidlo na nastavenie jasu 
Jas môžete nastaviť v 5 krokoch od 20 do 100 %. 
3. Tlačidlo na nastavenie teploty svetla 
Teplotu bieleho svetla môžete nastaviť v 5 krokoch od 2700 do 6500 k. 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
- Vhodné len na interiérové domáce použitie. 
- Neumiestňujte na šikmú, klzkú alebo nestabilnú plochu. 
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, ihneď ho vymeňte. 
- Modul LED nie je možné používateľsky vymeniť. 
- Nerozoberajte lampu a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy. Lampa obsahuje lítiovú batériu. 
Neodborná manipulácia môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku. 
- Vyhnite sa priamemu pohľadu do zdroja svetla. 
- Uistite sa, či je adaptér pre tento výrobok použiteľný. 
- Počas prevádzky lampa produkuje teplo. Zaistite dostatočný odvod tepla a lampu nezakrývajte. 
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí. 
 
ZMENA NAPÁJANIA 
Prepínačom na spodnej strane zmeníte režim napájania – vstavaná batéria alebo USB napájanie. 
 
V polohe ON je lampa napájaná z batérie a pripravená na nabíjanie. V polohe OFF je napájanie možné 
pripojením USB kábla. 
 
NABÍJANIE 
Prepínač prepnite do polohy ON a pripojte USB kábel. Indikátor nabíjania sa rozsvieti nasledovne: 
Nabíjanie   Svieti červeno 
Nabíjanie ukončené  Nesvieti 
Batéria pod 10 % Bliká žlto 
 
OBSAH BALENIA 
1× stolová LED lampa 1× microUSB kábel 
 
ŠPECIFIKÁCIE 
Svetelný tok – USB napájanie: 330 lm 
Svetelný tok – napájanie z batérie: 260 lm 
Teplota svetla: 2 700 – 6 500 k 
Kvalita svetla: 88 CRI 
Uhol vyžarovania: 120° 
Batéria: Li-Ion 3,7 V 2 000 mAh 
Max. výkon: 5 W 

http://www.beryko.cz/


Rozmery 337 × 351 × 150 mm 
Hmotnosť: 650 g 
 
ÚDRŽBA 
Na čistenie používajte len jemne navlhčenú a čistú handričku. Nepoužívajte žiadne chemické 
prípravky alebo oplach vodou. 
 
VYHLÁSENIE O ZHODE 
Výrobca vyhlasuje, že zariadenie je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami. 
 
LIKVIDÁCIA VÝROBKU 
Výrobok a el. príslušenstvo sa musí odovzdať na recykláciu do oddeleného zberu (elektroodpad) 
a nesmie sa likvidovať s bežným komunálnym odpadom. 
 
VÝROBCA 
Qingdao Yeeling Information Technology Co., Ltd. 
International Innovation Park, 1st Keyuan Weiyi Road, Qingdao City, P.R. China 


