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VAVA VA-CL006
Instrukcja obsługi

⑩

Schemat produktu

⑨

① Górny panel dotykowy
② Część świecąca LED

⑦

③ Wskaźnik LED
④ Logo - środkowy obszar dotykowy - regulacja barwy (temperatury koloru)

⑧

⑤ Port zasilania
⑥ Podstawa - stacja ładująca

④
③

②

①

⑦ Styki ładujące

⑦
⑥
⑤

⑧ Przycisk zasilania
⑨ Port ładujący
⑩ Gumowy uchwyt

2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie migał, a po jego ukończeniu zacznie świecić na niebiesko.
3. W trybie gotowości wskaźnik LED będzie od czasu do czasu migał, aby ułatwić lokalizację
urządzenia w ciemności.

PL

Specyfikacja
Model

VA-CL006

Moc

2W tryb biurkowy
3W tryb przenośny

Tryb przenosny: sterowanie lampa za pomoca przycisku zasilania ⑧ w celu unikniecia
przypadkowego stukniecia obszarów dotykowych.
1. Nacisnĳ przycisk zasilania (8) i przytrzymaj go przez 1,5 sekundy, aby właczyc/wyłaczyc lampke.

Strumień świetlny / jasność
Pojemność baterii
Czas pracy
Czas pracy w trybach
Napięcie robocze
Stopień wodoszczelności

200 lm maksymalnie - tryb biurkowy
300 lm maksymalnie - tryb przenośny
2500 mAh
6 godzin
Tryb biurkowy: 6 godzin - najwyższa jasność
Tryb biurkowy: 200 godzin - najniższa jasność
Tryb przenośny 4 godziny - najwyższa jasność
DC 5V 1A
IP65

Obsługa
Ładowanie lampy

2. Po właczeniu lampy naciśnĳ odpowiednią ilość razy przycisk zasilania (8) w celu przełączenia
ustawienia jasności 100%, 50%, 10% oraz trybu białego światła SOS.
Uwaga:
1. Dwukrotne stukniecie górnego obszaru dotykowego (1) w trybie przenośnym spowoduje przełączenie
do trybu biurkowego. Zachowane zostana wcześniejsze ustawienia jasności i temperatury koloru.
2. Jednokrotne naciśniecie przycisku zasilania (8) w trybie biurkowym spowoduje przełaczenie
do trybu przenośnego.
3. Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć i ładować przynajmniej
raz na 3 miesiące.
Tryb biurkowy: obsługa lampki przez dotknięcie strefy dotykowej ①
1. Aby włączyć/wyłączyć lampę, dwukrotnie dotknĳ górnej części strefy dotyku (1).
2. Dotknĳ i przytrzymaj strfę dotykową (1) aby dostosować jasność. Gdy jasność jest w zakresie wysokim
lub niskim, wskaźnik LED miga jeden raz.
3. Dotknĳ i przytrzymaj logo (4), aby dostosować temperaturę barwową światła. Gdy osiągniemy
granicę regulacji temperatury, dioda LED mignie raz.
4. Gdy lampa jest wyłączona, dotknĳ górnej strefy dotykowej (1) i przytrzymać przez 0,5 sekundy,
aby wybrać lampkę nocną. Uaktywnia się niska temperatura i minimalna jasność.

Uwaga:
1. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik LED zacznie świecić
na czerwono.

5. Aby ustawić wyłącznik czasowy 1-godzinny, dwukrotnie dotknĳ logo (4). Wskaźnik LED świeci się
na zielono.

Bezpieczeństwo i konserwacja
- Proszę nie próbować przerabiać ani naprawiać urządzenia. Należy zwrócić urządzenie do serwisu
producenta w celu naprawy.
- W przypadku wykrycia nieprzyjemnego zapachu lub nietypowego działania należy natychmiast
wyłączyć urządzenie.
- Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub substancji żrących.
- Regularnie czyścić lampę suchą szmatką.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je regularnie czyścić i ładować raz na 3 miesiące.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Należy używać wyłącznie zasilacza 5V, ponieważ inne zasilacze mogą uszkodzić produkt.

