
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Пакета съдържа

•  1 x TaoTronics LED Настолна лампа (Модел: TT-DL23)

•  1 x Захранващ кабел

•  1 x Почистваща кърпа 

•  1 x Ръководство
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Дръжка

Бутон за яркост

Тяло на лампата

Вход за зарядно

Индикатор за състояние 

Бутон за нулиране

Начин на използване

Включване / Изключване

Натиснете бутона за регулиране на яркостта, за да се включи лампата.

Управление на яркостта

Натиснете и задръжте бутона за регулиране на яркостта, за да настроите 
яркостта на светлината. Тя ще намалее или засили спрямо натискането.

Зареждане

Когато батерията се зарежда индикатора ще светне в червено. Когато е 
напълно заредена, той ще светне в синьо. Когато нивото на батерията е 
ниско, ще премигне в червено.
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Модел TL-DL23

Работна мощност DC 5V / 1A

USB вход DC 5V / 1A

Мощност 6W

Цветна температура

CRI > 80

3000К -3500К
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Внимание
- Използвайте само предоставеното зарядно.
- Моля не разглабяйте продукта сами, винаги се допитвайте до 
професионални електротехници или професионален сервиз.
- Ако надушите лоша миризма или нещо нередно, моля 
изключете уреда веднага.
- Моля не махайте кабела от зарядното с мокри ръце тъй като 
може да причини електрически шок. 
- Моля дръжте далеч от деца.
- Не излагайте този уред на екстремни температури, влага или 
корозивни субстанции.
- Редовно почиствайте лампата.
- Моля дръжте лампата на сухо и хладно място, когато няма да я 
използвате за продължително време.

Често срещани проблеми

MADE IN CHINA

Проблем РешениеПричина

Лампата не свети Няма захранване Включете я правилно

Тъч панела
не работи

Мокри ръце

Захранване

Натискайте панела само
със сухи ръце

Натиснете бутона за рестарт

Грешка в LED

Лоша миризма

Грешка в компонент

Кабела за захранване

Късо съединение

Моля свържете се с екипа на 
TaoTronics.
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