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HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV HU 
 

1. Világítás: Nyomja a kapcsolót ON állásba. 

CD Ekkor érintse meg a"@"interakciós pozíciót, a következő funkciókkal rendelkezik: 

nyomja meg röviden a 
egyszer, a LED fénye világít; nyomja meg kétszer, a LED kikapcsol; felváltva ciklikusan. 

CV Ebben az időben, érintse meg a "@" interakciós pozíciót, a következő funkciókkal 

rendelkezik: 

amikor a LED fény be van kapcsolva, a "@" interakciós pozíció hosszú ideig történő 

megnyomásával a fokozatmentes halvány mer, a fényerő fokozatosan csökken. A 

fényerő megáll a megfelelő lumenen, ha lazít, nincs változás, ha a legalacsonyabb 

fényerőn van; és fordítva. 

 
2. Töltés: 

Töltéskor először dugja be az USB kábel egyik végét micro-USB-vel a termékbe, a 

másik végét pedig dugja be az USB kimeneti porttal rendelkező áramforrás-adaptert 

[DC 5V / 1A adaptert javasolunk]. vonatkozó töltés piros jelzője 

Fényes, zöld fényű fényes, ha teljesen feltöltődik körülbelül 5 órán keresztül. 

 
VIGYÁZATOK: 

1. Kérjük, hogy szigorúan az utasításoknak megfelelően használja. 

2. Kérjük, ne cserélje ki az alkatrészeket, és ne alakítsa át a lámpát saját maga. 

 

 

INSTRUKCJA OBSlUGI PL 
 

1. Podt9cz lampk do zasilania elektrycznego. 

CD Dotknij przycisk ... @": pojedyncze nacisni cie: wt9czanie oswietlenia LED; dwukrot 
ne nacisni cie: wyt9czenie oswietlenia LED. 

CV Gdy oswietlenie LED jest wt9czone, dtugie nacisni cie przycisku ... @" powoduje 

stopniowe sciemnianie swiatta. 

 
2. l:...adowanie: 

Podczas tadowania najpierw wt6z jeden koniec kabla USB z wtyczk9 micro-USB do 
produktu, drugi koniec wt6z do tadowarki z portem wyjsciowym USB [sugerujemy uzycie 
adaptera DC 5V / 1A). Wskaznik tadowania b dzie sygnalizowat swoj9 prac na 
czerwono. 

Po petnym natadowaniu, wskaznik zmieni kolor na zielony. Petne tadowanie trwa za 

zwyczaj okoto 5 godzin. 

 
UWAGI: 

1. Uzywaj produktu zgodnie z instrukcj9 obstugi. 
2. Nie wymieniaj samodzielnie zadnych element6w lampki. 
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