
A használt piktogramok listája

Olvassa el az utasításokatVédelem az
áramütés ellen

Életveszély

Figyeljen a figyelmeztetésekre és a 
robbanásveszélyekre
biztonsági utasítások

Életveszély és veszély Viseljen traumás védőkesztyűt 
csecsemők és gyermekek számára

Az Ön biztonsága érdekébenA csomagolást és a berendezéseket
környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

LED ASZTALI LÁMPA ÓRÁVAL

Home
Gratulálunk az új berendezés megvásárlásához. Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Ezek az utasítások a termékhez tartoznak, és fontos 
információkat tartalmaznak a beállítással és kezeléssel kapcsolatban. Mindig tartsa be az összes biztonsági 
utasítást. A termék első használata előtt ellenőrizze a megfelelő feszültséget és azt, hogy minden alkatrész 

megfelelően van-e beszerelve. Ha bármilyen kérdése van, vagy bizonytalan a termék működésével kapcsolatban, 
forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközponthoz. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat biztonságos helyen, és 
szükség esetén adja tovább harmadik félnek.

Rendeltetésszerű használat 
Ez a lámpa csak beltéri használatra alkalmas, száraz és zárt helyiségekben. Ezt a készüléket kizárólag háztartási 
magánhasználatra szánják.

A szállítás tartalma
Közvetlenül a kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész jelen van-e, és hogy a készülék tökéletes 
állapotban van-e.
1x LED asztali lámpa órával 
1x elem, CR2032 típusú
1x Micro-USB kábel
1x használati utasítás

Az alkatrészek leírása 
1 LC kijelző 
2 ON/OFF gomb (LC kijelzőhöz) (érintőgomb)
3 ON/OFF gomb (lámpa) (érintőgomb) 
4 Lámpatalp 
5 USB port
6 Lámpakar 
7 Idő/riasztás kijelző 
8 Naptár nézet 
9 A hét napja nézet 
10 Hőmérséklet kijelző 
11 Mód gomb 
12 Beállítások gomb 
13 Fel gomb 



14 Le gomb 
15 Elemtartó rekesz 

Műszaki adatok 
Csatlakozó: USB A (5V/2A) 
Megvilágítók: 18 x LED (nem cserélhető) 
Tartósság: 20 000 óra 
Akkumulátorok: 1 gombelem, CR2032 típusú
Méretek:  Ø Lámpatalp: 90 mm 
                 Felső lámpakar: 192 x 40 x 12,5 mm 
                 Magasság vízszintes karral: 260 mm 
                 Magasság kihúzott karral: 430 mm 
Anyag: Műanyag (fém a lámpatestben) 

Biztonság  

Biztonsági utasítások 
A használati utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károkozás esetén a garancia érvényét veszti! A 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget! Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelés vagy a 

biztonsági utasítások be nem tartása miatt bekövetkező anyagi vagy személyi sérülésekért!

FIGYELEM! ÉLETVESZÉLY ÉS A CSECSEMŐK ÉS GYERMEKEK SÉRÜLÉSÉNEK 
KOCKÁZATA! 
Soha ne hagyja egyedül és felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag 

fulladásveszélyt jelent. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyt. Mindig tartsa távol a gyermekeket a terméktől. Ez a termék 
nem játék. 
Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, 
illetve tapasztalat és/vagy ismeretek nélküli személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy oktatást kapnak a 
készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a vele járó kockázatokat. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak 
a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek. 

Kerülje el a halálos áramütés kockázatát 
■ Minden használat előtt ellenőrizze a lámpát a sérülések szempontjából. Soha ne használja a lámpát, ha az sérülés jeleit 
mutatja.

FIGYELEM! 
■ A sérült lámpa áramütésveszélyt jelent. Sérülés, javítás vagy a lámpával kapcsolatos egyéb probléma esetén forduljon 
szervizközponthoz vagy villanyszerelőhöz. 
■ A veszély elkerülése érdekében, ha a lámpa külső hajlékony kábele megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy azzal 
egyenértékű szerviznek kell kicserélnie. 
■ Használat előtt győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség megegyezik a lámpa működéséhez 
szükséges feszültséggel. 
■ Soha ne engedje, hogy a lámpa vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen. Soha ne nyisson ki semmilyen elektromos 
berendezést, és ne helyezzen bele tárgyakat. Ez halálos áramütés veszélyével jár. 
■A világítás nem cserélhető ki. 
■ A veszély elkerülése érdekében, ha a világítás megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy azzal egyenértékű szerviznek kell
kicserélnie. 
■Ez a lámpa nem alkalmas dimmerekhez vagy elektronikus kapcsolókhoz.

A tűzveszély és a sérülések megelőzése 
                 Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba (lámpa, LED stb.). 

■ Az égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a lámpa ki van kapcsolva és lehűlt, mielőtt 
megérintené. A lámpák nagyon felforrósodnak. 
■Ne takarja le a lámpát tárgyakkal. A túlzott hőfelhalmozódás tüzet okozhat. 
■Ne használja a lámpát felügyelet nélkül. 

Az Ön biztonsága érdekében 
■A lámpát úgy szerelje fel, hogy védve legyen a nedvességtől és a szennyeződésektől.
■ Mindig legyetek figyelmesek! Mindig figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét. 
■ Soha ne szereljen lámpát, ha koncentrációs problémái vannak vagy rosszul érzi magát.

Biztonsági utasítások az akkumulátorokhoz/akkumulátorokhoz 
FIGYELEM! TARTSA AZ ELEMEKET GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA! 
Az elemek lenyelése kémiai égési sérüléseket, lágyrészek perforációját és halált okozhat. Az elemek lenyelése után 
2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz. 



ÉLETVESZÉLY!  Tartsa az elemeket/akkumulátorokat gyermekek elől elzárva. Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon 
orvoshoz. 

ROBBANÁSVESZÉLY! 
■ Soha ne töltse fel a nem újratölthető akkumulátorokat. Ne zárja rövidre és/vagy ne nyissa ki az 
elemeket/akkumulátorokat. Túlmelegedés, tűz vagy törés következhet be. 
■ Soha ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe vagy vízbe. 
■ Ne tegye ki az elemeket/akkumulátorokat mechanikai igénybevételnek.

Az akkumulátor/akkumulátor szivárgásának veszélye 
■ Kerülje a szélsőséges környezeti körülményeket és hőmérsékleteket, amelyek hatással lehetnek az 
elemekre/akkumulátorokra, pl. radiátorok/közvetlen napfény. 
■Ha az elemek/akkumulátorok szivárogtak, kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést a vegyi anyagokkal! 
Az érintett területeket azonnal öblítse le tiszta vízzel és forduljon orvoshoz! 

VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT! 
■A duzzadt vagy sérült akkumulátorok/akkumulátorok égési sérüléseket okozhatnak, ha a bőrrel érintkeznek. Ilyen 
esetben mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt. 
■Az akkumulátorok/akkumulátorok szivárgása esetén a sérülések elkerülése érdekében azonnal távolítsa el azokat a 

termékből. 
■Kizárólag azonos típusú elemeket/akkumulátorokat használjon. Ne kombinálja a használt és az új elemeket/akkumulátorokat.
■Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat. 

A termék károsodásának veszélye 
■Kizárólag a megadott típusú akkumulátort/akkumulátort használja! 
■Az elemeket/akkumulátorokat az elemen/akkumulátoron és a terméken található polaritásjelzések (+) és (-) szerint helyezze 
be. 
■Behelyezés előtt tisztítsa meg az elem/akkumulátor érintkezőit és az elemtartóban lévő érintkezőket! 
■ Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket a termékből. 
■Ez a termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amely nem cserélhető. A termék ártalmatlanításakor fel kell 
tüntetni, hogy a termék újratölthető akkumulátort tartalmaz.

Beállítások 
Megjegyzés: Távolítson el minden csomagolóanyagot a termékről. 
■Tegye a lámpát egy sima felületre, háttal magának. Lehetősége van elemes vagy USB-s lámpa használatára: 
Akkumulátoros működés: az első használat előtt távolítsa el a szigetelőcsíkokat a zseblámpa hátoldalán lévő 15-ös 
elemtartóból. A villanykörték az elemtartó tálcán vannak elhelyezve az elemajtón. 
USB működés: az első használat előtt töltse fel a lámpát úgy, hogy az USB kábel egyik végét az 5. USB portba dugja, az USB 
kábel másik végét pedig a számítógép USB interfészébe vagy az USB adapterbe dugja.

Lámpa beállítások 
Megjegyzés: Csak kikapcsolt állapotban változtassa meg a lámpa helyzetét. A lámpát a kívánt fényviszonyokhoz állíthatja be. 

- Csúsztassa a lámpakart (6) 180°-kal (lásd a B ábrát). 

Lámpa be/ki és fényerőszabályozás 
■Kapcsolja be vagy ki a lámpát a lámpatesten (4) található ON/OFF gombbal (3). Itt csak nyomja meg az ujjával (érintőgomb). 
■ A lámpát három fokozatban lehet tompítani. A lámpa bekapcsolásakor automatikusan a legfényesebb fokozat aktiválódik. A 
fényerő a lámpatalpon (4) található ON/OFF gombbal (3) csökkenthető. 

Az LC kijelző be/ki kapcsolása 
■A LC kijelzőfény (1) a lámpatalpon (4) lévő ON/OFF gombbal (2) kapcsolható be és ki. Itt csak az ujjával kell megnyomni 
(érintőgomb).

Funkciók 
Időzítési mód: Idő, dátum, hét, hőmérséklet megjelenítése; 12/24 órás formátumban (AM = reggel, PM = este)
Riasztás/szundi üzemmód: az ébresztési idő beállítása és a riasztási jelek kiválasztása; ugyanakkor az ismételt ébresztési 
funkció is vezérelhető.
Születésnapi emlékeztető mód: állítsa be a születésnapja időpontját és dátumát; a dal a kiválasztott napon fog lejátszódni. 
Időzítő üzemmód: A beállított idő visszaszámlál 
Hőmérséklet üzemmód: Az aktuális hőmérséklet automatikus kijelzése: a 12. beállítási gombbal választhat °C vagy F értéket. 

Beállítások 
A különböző funkciók közötti váltáshoz nyomja meg az üzemmód gombot (11): 

Kimeneti formátum -> 12/24 órás formátum -> Riasztási mód -> Születésnapi emlékeztető mód -> Időzítő mód 
Megjegyzés: Ha egy percig nem nyomja meg a gombot, az LC kijelző (1) visszatér a kimeneti formátumhoz.

Idő üzemmód / 12/24 óra 
■ Nyomja meg az üzemmód gombot (11) a 12/24 órás formátum beállításához. 



■ Nyomja meg a beállítási gombot (12), hogy a felfelé (13) vagy lefelé (14) gomb segítségével beállítsa a kívánt padot. Nyomja 
meg újra a beállítási gombot (12) a bevitel megerősítéséhez. Adja meg az információkat a következő sorrendben: 
12 órás kijelző -> órák -> percek -> évek -> hónapok -> napok 

A következő beállítások állnak rendelkezésre: 2008 és 2099 közötti évek, 1 és 12 közötti hónapok, 1 és 31 közötti napok, 1 és 
12 vagy 0 és 23 közötti órák, 0 és 59 közötti percek. Az órák és percek beállításakor a másodpercek automatikusan törlődnek. 
A dátum beállítása után a hét automatikusan megváltozik. 
■ A 12/24 órás formátum beállításához nyomja meg a kimeneti formátumban a 11. üzemmód gombot. A kívánt formátum 
beállításához nyomja meg a 13. felfelé vagy a 14. lefelé gombot.

Ébresztő/szundi üzemmód 
■ Nyomja meg a fel gombot (13) a kimeneti formátumban az ébresztési késleltetés funkció aktiválásához. A szundi funkció 
kikapcsolásához nyomja meg újra a fel gombot (13). 
■ Nyomja meg kétszer az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban az ébresztő/szundi üzemmód beállításához. 
■ Nyomja meg a beállítási gombot (12), hogy a fel (13) vagy le (14) gomb segítségével beállítsa a kívánt időt és az ébresztő 
dallamot vagy ébresztő hangot. 
Megjegyzés: 7 riasztási dallam és 2 riasztási hang között válthat. 
■ Nyomja meg újra a beállítási gombot (12) a bemenet megerősítéséhez. Adja meg az információkat a következő sorrendben: 
Órák -> percek -> zene 
■ Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a riasztás befejezéséhez. Ha az ismételt ébresztés funkció 
aktiválva van, a riasztás négyszer szólal meg, és az LC kijelzőn (1) villogni fog az ismételt ébresztés kijelzése. Nyomja meg a 
fel gombot (13) az ismételt ébresztés funkció kikapcsolásához. A szundi kijelző eltűnik. 
■ Nyomja meg kétszer az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban az ébresztő/szundi üzemmód beállításához.
A riasztás kikapcsolásához nyomja meg kétszer a beállítási gombot (12). 

Születésnapi emlékeztető mód 
■ Nyomja meg háromszor az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban a születésnapi emlékeztető mód beállításához. 
■ Nyomja meg a beállítás gombot a felfelé mutató nyíl (12) segítségével a kívánt dátumgomb (13) vagy a lefelé mutató gomb 
(14) segítségével. ■ Nyomja meg újra a beállítás gomb bevitelét (12) a bevitel megerősítéséhez.
Adja meg az adatokat a következő sorrendben: óra -> perc -> év -> hónap -> nap 
Születésnapodon a "Boldog születésnapot" 5 percig fog szólni. Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja a dalt.

Időzítő üzemmód 
■ Nyomja meg négyszer az üzemmód gombot (11) a kimeneti formátumban az időzítő üzemmód beállításához. 
■ Nyomja meg a beállítási gombot (12), és állítsa be a kívánt időt a felfelé (13) vagy lefelé (14) gomb segítségével. ■ Nyomja 
meg újra a beállítási gombot (12) a bevitel megerősítéséhez. 
Az időzítő elindul (visszaszámlálás a beállított időponttól). Adja meg az adatokat a következő sorrendben: óra -> perc -> időintervallum. 
A következő beállítási tartomány áll rendelkezésre: órák 0 és 23 között, percek 0 és 59 között. 
■A beállított idő letelte után megszólal egy dallam. A dallam befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot. 

Hőmérséklet üzemmód 
■ Nyomja meg a beállítási gombot (12) a kimeneti formátumban a °C és °F közötti váltáshoz.

Zenélés 
Nyomja meg a lefelé gombot (14) a kimeneti formátumban a zene lejátszásához. Hét dal közül választhat. 

Az akkumulátor cseréje 
■ Nyissa ki az elemtartót (15) az elemtartó fedelének az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával egy érme 
segítségével. 
■Vegye ki a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újjal (lásd Műszaki adatok). Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen a helyes 
polaritásra. Ezt az elemtartó jelzi A dallam megszólal. A dallam befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot. 
■Elfordítja az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba az elemtartó rekeszben (15) egy érme segítségével, 
hogy bezárja azt.

Karbantartás és tisztítás 
FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Az elektromos biztonság érdekében soha ne tisztítsa a lámpát vízzel vagy más 
folyadékkal, és ne merítse vízbe.
FIGYELEM! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE! Hagyja a lámpát teljesen kihűlni. 
■Ne használjon oldószereket, benzint stb. Ellenkező esetben a lámpa megsérül. 
■Kizárólag száraz, szöszmentes ruhával tisztítsa. 

Eltávolítás 
A csomagolás teljes egészében újrahasznosítható anyagokból készült, amelyek a helyi újrahasznosító létesítményekben 
ártalmatlaníthatók. 

Figyeljen a hulladék szétválogatására szolgáló csomagolóanyagok címkézésére, amelyeket a következő jelentésű 
rövidítésekkel (a) és számokkal (b) jelölnek: 1-7: műanyag/ 20-22: papír és farostlemez/ 80-98: kompozit anyagok.

A termék és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak, a jobb hulladékkezelés érdekében külön-külön 
ártalmatlanítsa őket. A Triman logó csak Franciaországban érvényes. 



Az elhasználódott termék ártalmatlanításának módjával kapcsolatos további részletekért forduljon a helyi 
hulladékkezelő hatósághoz. 

A környezet védelme érdekében kérjük, hogy a terméket használati idejének lejártakor dobja ki, és ne dobja ki a 
háztartási hulladékba. A gyűjtőhelyekkel és a nyitvatartási idővel kapcsolatos információkért forduljon a helyi 
hatósághoz. 

A hibás vagy használt elemeket/akkumulátorokat a 2006/66/EK irányelvnek és módosításainak megfelelően kell 
újrahasznosítani. Kérjük, hogy az elemeket/akkumulátorokat és/vagy a terméket a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adja 
vissza.

Az elemek/akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása miatt a környezet károsítása! 
Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Mérgező 
nehézfémeket tartalmazhatnak, és a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok és előírások vonatkoznak 
rájuk. A nehézfémek kémiai markerei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt 
elemeket/akkumulátorokat a helyi gyűjtőhelyen kell elhelyezni. 

Információ/Garancia 
Garancia 
Erre a készülékre a vásárlástól számított 36 hónapos garancia vonatkozik. Ezt a berendezést gondosan, szigorú 
minőségellenőrzés mellett gyártották. A jótállási időszak alatt az anyag- vagy kivitelezési hibákat díjmentesen kijavítjuk.


