
Lampa LED portabila YLTD02YL
Manual de utilizare

Prezentare generala

Corp

Port incarcare
Butoane de functionalitate

Cablu de incarcare

*Nici un adaptor nu este inclus
Nu incarcati lampa la computer deoarece poate aduce daune computerului
Nu folositi un adaptor care nu este certificat pentru a evita eventuale daune

Instructiuni

Apasati pe buton pentru
a aprinde / stinge lampa

Apasati butonul
de luminozitate
pentru ajustare

Apasati butonul pentru
ajustarea temperaturii

culorii

Apasa butonul de luminozitate pentru o ajustare intre 20% - 100 % cu
5 nivele diferite de luminozitate

Apasa butonul de temperatura de culoare pentru o ajustare intre
2700 - 6500K, cu 5 nivele diferite

Citeste manual inaintea utilizarii 
si pastreaza-l pentru referinte viitoare

Instalare

Model: YLTD02YL

1. Despacheteaza lampa si porneste-o folosind butonul "ON".

2. Ataseaza cablul de incarcare in portul Micro-USB.
3. Porneste lampa
4. Indicatorul de incarcare afiseaza statusul bateriei astfel:

*Lumina rosie aprinsa - bateria se incarca
*Lumina rosie stinsa - bateria este incarcata full
*Lumina galben clipeste - Bateria este sub 10 %

5. Functia de resetare

Indicator

Cand se produc erori de functionare, 

deconecteaza alimentare externa, 

apoi seteaza buton de switch pe OFF. 

Apoi, dupa 3 secunde, seteaza-l pe ON 

si conecteaza cablul de alimentare 

pentru a reseta lampa.

1. Asigura-te ca adaptorul este compatibil. Utilizarile neadecvate 

pot cauza daune.

2. Modulul LED si modulul de incarcare nu pot fi inlocuite. 

Nu incercati sa dezasamblati produsul.

3. Lampa va produce caldura in timpul functionarii. Asigurati-va 

ca exista o mediu propice pentru disiparea caldurii.

4. Nu se recomanda expunerea la apa sau la conditii extreme 

de temperatura si umiditate.

Masuri de siguranta

Avertizari

1. Produs potrivit pentru utilizari interioare, la o temperatura 

de aproximativ 25 grade C.

2. Opriti alimentarea inainte de a inlocui becul.

3. Daca aveti dubii sau nelamuriri, consultati un electrician.

4. Nu se recomanda utilizarea pe un plan inclinat.

5. Daca cablul de alimentare nu mai functioneaza, 

trebuie inlocuit de catre producator sau de catre 

personal autorizat.

6. Modulul LED nu poate fi inlocuit.

7. Nu dezasamblati produsul.

Iluminare Flicker-Free Protectie pentru ochi Suprafata larga de iluminare

 Luminozitate ajustabila

Salveaza energie

Temperatura de culoare ajustabila

Compact si portabil

Unghi ajustabil

Durata lunga de viata a bateriei


	Page 1

