Функции

1. Глава на лампата
2. Рамка на лампата
3. Регулатор на наклона
4. Бутон за цветна температура
5. Бутон за захранване
6. Бутон за яркост
7. iSmart USB порт
8. Конектор за захранване
9. Безжично зарядно устройство
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• Ултратънък, минималистичен дизайн
• Енерго спестяваща LED лампа
• 5 нива на сменяема цветова температура и яркост
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• Функция на запамеяване
• Удобен iSmart USB порт

Пакета съдържа
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9

• 1 x TaoTronics LED Настолна лампа (Модел: TT-DL069)
• 1 x Захранване
• 1 x Почистваща кърпа

Начин на използване

• 1 x Ръководство

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Бутон за включване

Модел

TL-DL069

Работна мощност

DC 12V / 1A

USB вход

DC 5V / 1A

Мощност

9W

Лумени

350lm

CRI

> 80

Натиснете бутона за включване, за да включите/изключите лампата. Тя
автоматично запомня последната яркост и температура, която сте
задали.
Бутон за цветова температура
Натиснете бутона за смяна на режима, за да изберете една от 3те
цветови температури.
Бутон за настройка на яркостта
Натиснете бутона за яркост, за да изберете изберете степен на яркост.
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Безжично зареждане на устройство
· Поставете телефона си с Qi-BPP съвместимост на безжичната
станция за зареждане, за да започне автоматично зареждане.
· Зарядното устройство поддържа 7,5 W безжично зареждане за
най-новия iPhone X / 8 Plus / 8 в iOS 11.2 или по-нова версия и 10
W бързо зареждане за определени модели телефони Samsung
Galaxy, Google Nexus или Microsoft Lumia.

Често срещани проблеми
Проблем

Лампата не се
включва

Горната част на рамото се огъва надолу към основата.
Долната част на рамото се накланя 90 градуса напред.
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.

Тъч панела
не работи

LED функция

Възможна причина

Решение

Няма захранване

Включете правилно
захранването

Лампата не е включена

Прочетете пак
инструкциите за
включване

Ръцете ви са мокри

Използвайте със сухи
ръце

Проблем в захранването
на панела

Изключете лампата и
пак я включете

Грешка в LED компонента

Свържете се с
поддръжката на
TaoTronics

Грешка в захранването

Свържете се с
поддръжката на
TaoTronics

Късо съединение

Свържете се с
поддръжката на
TaoTronics

Лоша миризма
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