Instrukcja obsługi
Główne cechy i parametry techniczne
● Model: HSD 9045A
● Zasilanie: wejście AC 100-240 V 50 / 60 Hz, wyjście DC 13 V / 1.2 A
● Znamionowy prąd roboczy: 1.2 A
● Maksymalne zużycie energii: 17,5 W
● Typ ściemniania: 5-poziomowy czujnik włączania/wyłączania,
● Pojemnościowy przycisk dotykowy
● Czujnik dotykowy z dźwiękiem: dźwięk pojawia się, gdy czujnik
dotykowy działa
● Timer: Inteligentne odliczanie 40 minut, automatyczne wyłączanie
światła
● Źródło światła: LED
● Trzy rodzaje trybu światła: naturalne — białe — ciepłe białe
● Maks. natężenie oświetlenia: >1100LUX (mierzone z 39 cm)
● Wyjście USB: DC5 V / 1 A

Ilustracja

Użytkowanie
Włóż adapter sieciowy do gniazdka elektrycznego, podłącz kabel
adaptera z wejściem lampy DC 13 V. Umieść lampę stabilnie na biurku
lub innej płaskiej powierzchni, a następnie dostosuj głowicę lampy i
trzon lampy do odpowiedniej pozycji. (głowica lampy może być
regulowana o 180 stopni, a trzon lampy 35 stopni).
1. Włącz światło: umieść lampę na biurku i podłącz zasilanie. Naciśnij
przycisk " ", aby włączyć, jednocześnie pojawi się dźwięk.
Domyślnym światłem jest najjaśniejsze, naturalne światło. Naciśnij
ponownie krótkie naciśnięcie, aby się wyłączyć.
2. Tryb światła: krótkie naciśnięcie przycisku " " z dźwiękiem dla
zmiany światła w obiegu (naturalne — białe — ciepłe białe).
3. Regulacja jasności: w trakcie świecenia, krótkie naciśnięcie przycisku
" " lub " " z dźwiękiem dla regulacji jasności.
4. Funkcja timera: w trakcie świecenia, długie naciśnięcie "
aby
uruchomić funkcję timera. Lampka miga 2 razy z dźwiękiem, oznacza
to, że światło zostanie automatycznie wyłączone w ciągu 40 minut.
Naciśnij " " ponownie w dowolnym momencie, aby ponownie
uruchomić funkcję wyłączania światła i odliczania 40 minut.

Wyjście USB 5V
Po włączeniu zasilania, podłącz kabel USB ze smartfonem lub
innymi urządzeniami elektronicznymi do ładowania. Jeśli prąd
wyjściowy USB przekracza limit prądu znamionowego, przejdzie do
ochrony przed przeciążeniem.. Podłącz ponownie kabel USB a
następnie wyjście USB uruchomi się ponownie do czasu uruchomienia
prądu obciążenia w zakresie prądu znamionowego.

Rozwiązywanie problemów
Problem
Lampa nie działa

Rozwiązanie
Sprawdź, czy połączenie zasilania jest prawidłowo
podłączone i czy jest dźwięk (czujnik dotykowy działa
lub nie)

Niewrażliwość na dotyk

Sprawdź zakłócenia zasilania, a następnie podłącz
ponownie

Brak wyjścia USB

Ochrona przed przeładowaniem USB

Uwaga
1. Używać tylko dołączonego adaptera DC 13 V / 1.2 A. Należy zwrócić
się do producenta, sprzedawcy lub jakiejkolwiek wykwalifikowanej do
wymiany osoby, jeśli adapter lub kabel jest uszkodzony.
2. Produkt należy używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Proszę nie zamoczyć lampy i chronić ją przed wilgocią. Należy
również trzymać lampę z dala od ognia i środowiska o wysokiej
temperaturze, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło z bliskiej odległości, aby
zapobiec uszkodzeniu oczu.
5. Lampa może nie funkcjonować poprawnie w silnym stanie zakłóceń
elektromagnetycznych.
6. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie należy rozciągać głowicy lampy lub
trzonu lampy w tym samym kierunku, poza ograniczoną pozycję.
7. Diody LED lampy nie można wymienić, gdy źródło światła osiągnie
koniec eksploatacji, należy wymienić całą lampę.
8. W przypadku nachylenia powierzchni większego niż 6 stopni produkt
może stracić stabilność i przewrócić się.
9. W trakcie używania w nocy, sugerujemy dostosować temperaturę
barwową poniżej 4000 K (naturalne ciepłe światło)

W pudełku
1. Instrukcja obsługi * 1szt.
2. Adapter sieciowy * 1szt.

Instruction Manual
Main Features and Technical Parameters
● Power supply: input AC100-240V 50/60Hz, output DC13V/1.2A
● Rated working current: 1.2A
● Maximum power consumption: 17.5W
● Light rated power: 10.5W
● Dimming type: Sensor touch on/off, 5-level
● Capacitive touch button
● Touch sensor with sound: “DI sound appears when touch sensor
works
● Timer: Smart 40 minutes countdown, light off automatically
● Light source: LED suface light source
● Three kinds of light mode: Natural —White—Yellow light
● Max. Illuminance:＞1100LUX (Distance between LED lampshade
and desk 39cm)
● USB output: DC5V/1A

Product Illustration

Instruction
Insert adapter into power socket, connect adapter cable with lamp
DC 13V hole for the first time use. Put the lamp on desk or other flat
surface firmly, then adjust lamp head and lamp pole to ideal and suitable
position. (Lamp head can be adjusted 180 degree and lamp pole 35
degree. )
1. Switch on the light: Put the lamp on the desk and connect power.
Short press “
button to switch on, “DI sound appears
simultaneously. The default light is the brightest natural light. Short press
again to switch off.
2. Light mode: Short press “
button with “DI sound for light
changing circularly (Natural —White—Yellow light ).
3. Brightness adjustment: In lighted state, short press “ or “ button
with “DI sound for brightness adjustment.
4. Timer function: In lighted state, long press “ to start timer function.
The light flashes 2 times with“DIDI”sound, it means function starting
and light will be off automatically in 40 minutes. Press “ again in any
time to restart 40 minutes countdown light off function.

USB 5V Output
After power-on, connect USB cable with mobile phone, IPAD,
IPOD or other electronic products for charging. If USB output current
exceeding the rated current limit, it will go into overload protection.
Reconnect USB cable, then USB output will restart working until the
load current within rated current range.

Troubleshooting
Malfunction
Lamp doesn’t work

Solution
Check power connection is properly
connected or not and is there “DI sound or
not (touch sensor works or not)

Touch insensitivity

Check power supply interference and then
reconnect

No USB output

USB over load protection

Cautions
1. Power supply with DC13V/1.2A adapter. Please ask the manufacturer,
dealer or any qualified person for exchange if the adapter or cable is
broken.
2. For indoor use only.
3. Please do not get lamp wet and keep it from moisture. Also keep lamp
away from fire and high temperature environment to avoid damage.
4. Please pay attention to eyes hurting caused by close distance while
using lamp.
5. Lamp may remain on or off status under strong electromagnetic
interference.
6. To prevent damage, please do not stretch lamp head or lamp pole to
same direction until it reaches limited position.
7. Light source doesn’t support exchange. Please change new product
when light source life ends.
8. The product is likely to dumped at a table with a tilt of more than 6
degree.
9. Suggest to adjust the color temperature(light mode) to below than
4000K(natural light、warm white light) when at night.

Packing Accessories
1. User manual*1.
2. Adapter*1.

