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1. Глава на лампата(Бяла светлина)
2. Ръка на лампата
3. Вход за зарядно
4. Бяла светлина/Бутон за яркост

5. Бутон за смяна на светлината
6. Слайдер за смяна на цвета
7. Многоцветна светлина
8. Основа на лампата

MADE IN CHINA

Внимание
- Главата на лампата и рамото се въртят. Задръжте основата
на лампата с една ръка и с другата настройте ъгъла в рамките
на 160° 

Завъртайте главата и рамото на лампата в позволените
рамки. Моля не я въртете с прекомерна сила.
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Характеристики
Модел TT-DL032

LED
DC 5V / 1A
7W
5000 - 5500K (Бяла Светлина)
1000mAh
3 часа
До 6 часа
258 lm
- 20°C до 40°C
> 80

Източник на светлина
Оперативна мощност
Мощност
Цветна температура
Капацитет на батерията
Време на зареждане
Време на работа(на батерия)
Лумени
Оперативна Температура
CRI

Съдържание на пакета
1 х TaoTronics LED лампа (Модел: TT-DL032)
1 х Адаптер за зарядно
1 х Ръководство

Как да я използваме

Лампата влиза в режим на готовност веднага щом батерията 
енапълно заредена. Когато батерията е на свършване, 
изпозлвайте предоставеняи адаптер или включете USB кабел 
към всеки USB адаптер с 5V/1A изход, за да я заредите.

Бяла светлина

Включване / Изключване
Когато лампата е в режим на готовност, натиснете бутона
веднъж, за да включите/изключите бялата светлина.

Настройка на Яркостта
Най-силната яркост се активира, когато включите бялата
светлина за първи път след като батерията се е заредила.
Натиснете и задръжте бутона, за да настроите силата.

Многоцветна Светлина

Включване/Изключване
Натиснете бутона за смяна на цвета, за да включите този
режим.

Избор на цвят
Плъзнете пръст през слайдера, за да изберете различен
цвят от палитрата.

Функция за запаметяване на яркост / цвят
Когато батерията не е изразходена, настройките на
лампата ще бъдат автоматично запаметени.

Бележка: Задайте бялата светлина на ниско ниво, когато я
изключвате, за да предотвратите ярък отблясък.
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