DALŠÍ INFORMACE

OBRAZOVÉ SVÍTIDLO S BATERIÍ

Obrazové LED svítidlo s baterií
Umístnění:
Použitý materiál:
Stmívání:
Barva dekoračního světla:
Zdroj světla:
Výstupní napětí zdroje:
Výkon zdroje:
Životnost LED zdroje

na stěnu
slisovaná dřevovláknitá deska
ano, manuální stmívač
odstíny bílého světla, případně doplněné o další barvy dle varianty svítidla
LED pásek 1m 12V/4,8W/0,4
5V DC/2A
10W
100 000 hodin

Baterie Yenkeee 30 000 mAh
Kapacita
Kabel pro nabíjení
Zdroj pro nabíjení USB
Váha
Baterie
Rozměr

- 30 000 mAh
- ano
- není součástí, lze použít nabíječku na mobilní telefon, minimálně 2A, Svítidlo lze dobít všemi běžnými
nabíječkami 2A s konektory "microUSB, USB-C, Iphone"
- 640g
- Li - Polymer
- 165 x 82 x 32 mm

Zavěšení svítidla
Po rozbalení svítidla vždy vyjměte baterii. Baterie může být nasunuta do svítidla pouze pokud je ve
svislé poloze na stěně. Baterie není pevně spojena se svítidlem a při manipulaci by vypadla.
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• Pro připevnění na stěnu jsou přiloženy dvě skoby s hmoždinkou
• Naměřte na zdi rozteč 320mm a vyvrtejte otvory ve zdi průměru 5mm
• Zasuňte hmoždinky, zašroubujte skoby.
• Zavěste obraz.
Ø 5mm

320 mm
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ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ SVÍTIDLA
1. Po rozbalení svítidla vždy vyjměte baterii. Baterie může být nasunuta do svítidla pouze pokud

A

je ve svislé poloze na stěně. Baterie není pevně spojena se svítidlem a při manipulaci by vypadla.
2. Zavěste svítidlo na obě skoby tak aby stabilně viselo na stěně viz. první strana.
3. Zasuňte nabitou baterii do svítidla (obrázek A).
Pozor- při zasouvání musí být baterie tlačítkem (na boku) směrem dolů!
4. Zasuňte USB konektor do baterie (obrázek B).

B

5. Zapněte svítidlo stiskem tlačítka, které se nachází na spodní straně baterie (obrázek C).
Pokud tlačítko přidržíte 3 vteřiny, dojde k vypnutí svítidla.

B+

6. Nastavení jasu svítidla je možné otočným stmívačem, který je umístěn vedle baterie (obrázek D).
Pozor: Pokud dojde k většímu snížení jasu, baterie se vypne, nejde tedy o závadu.
7. Stav nabití baterie zjistíte na displeji baterie. Tu je nutné alespoň částečně vysunout (obrázek E).
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NABÍJENÍ BATERIE

C+

Baterii můžete nabít i bez vyjmutí (obrázek F) nebo kdekoli po jejím vysunutí, nejprve je ale nutné
baterii odpojit. To provedeme tak, že vysuneme USB konektor z baterie (obrázek G),
Poté baterii prsty vysunete ze spodní části obrazu (obrázek H).

E

Baterie se nabíjí běžnou nabíječkou, např. na mobilní telefony. Minimální nabíjecí proud je 2A
(nabíječka není součástí balení). Svítidlo lze dobít všemi běžnými nabíječkami s konektory "microUSB,
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USB-C, IPhone". Pokud se baterie dobíjí příliš pomalu, je příčinou slabý zdroj nebo nabíjecí kabel.

D

DOPORUČUJEME
Pokud svítidlo využíváte častěji, je možné přikoupit druhou baterii, která může být vždy
připravená, nabitá. Baterie pak jen vyměníte a svítidlo může svítit v kuse. Baterie je univerzální
powerbanka a můžete ji použít v domácnosti či při cestování.

DALKOVÉ OVLÁDÁNÍ

G
G

Na svítidlo v základním provedení není možné dálkový ovladač použít.
Pokud jste si ale verzi s dálkovým ovládáním objednali nebo jde o variantu s barevným podsvícením
(kde je ovládání součástí), není možné svítidlo ovladačem přímo zapnout (nejdříve musíte ručně zapnout
svítidlo). Obraz lze pouze vypnout, stmívat či případně měnit barvy. Baterie se po vypnutí
přepne do úsporného režimu a pro následné rozsvícení je nutné stisknou tlačítko na baterii.
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