
LED stolní lampička

Immax COBRA
s bezdrátovým nabíjením

uživatelský manuál / užívateľský manual

Popis produktu 

Hlava lampy

Krk lampy

Bezdrátová
nabíječka
/ Bezdrôtová
nabíjačka

Ovládací tlačítko
/ ovládacie tlačidlo

Tlačítko pro noční
podsvícení / Tlačidlo
pre nočné podsvietenie

Noční podsvícení
/ nočné podsvietenie

CZ - Instalace baterie
SK - Inštalácia batérie

CZ - Ovládání: Stisknutím tlačítka můžete nastavit 3 úrovně intenzity osvětleni.

SK - Ovládanie: Stlačením tlačidla môžete nastaviť 3 úrovne intenzity osvetlenia.

CZ - Noční podsvícení: Stisknutím tlačítka pro noční světlení můžete nastavit
3 úrovně intenzity nočního osvětleni.

SK - Nočné podsvietenie: Stlačením tlačidla pre nočné svetlené môžete
nastaviť 3 úrovne intenzity nočného osvetlenia.

CZ - Stisknutím tlačítka          na zadní straně lampy můžete nastavit intenzitu
podsvícení LCD.

SK - Stlačením tlačidla          na zadnej strane lampy môžete nastaviť intenzitu
podsvietenie LCD.

CZ - Bezdrátové nabíjení
Položte telefon podporující bezdrátové nabíjení s QI standardem na základnu 
stolní lampy do oblasti určené pro bezdrátové nabíjení. Jakmile se světelný 
indikátor rozsvítí červeně a na displeji telefonu se zobrazí spojení, telefon se 
začne nabíjet. Pokud se na telefonu nezobrazí informace o spojení, 
zkontrolujte zda jste jej správně umístili do oblasti bezdrátového nabíjení, 
nebo znovu přiložte telefon na základnu.

SK - Bezdrôtové nabíjanie
Položte telefón podporujúci bezdrôtové nabíjanie s QI štandardom na 
základňu stolové lampy do oblasti určenej pre bezdrôtové nabíjanie. 
Akonáhle sa svetelný indikátor rozsvieti na červeno a na displeji telefónu sa 
zobrazí spojenie, telefón sa začne nabíjať. Ak sa na telefóne nezobrazí 
informácie o spojení, skontrolujte či ste ho správne umiestnili do oblasti 
bezdrôtového nabíjania, alebo znovu priložte telefón na základňu.

CZ - Zapojení adapteru
Napájecí konektor zasuňte do zdířky pro napájení v základně lampičky.
Používejte pouze originální napájecí adaptér.

SK - Zapojenie adaptéru
Napájací konektor zasuňte do zásuvky pre napájanie v základni lampičky.
Používajte len originálny napájací adaptér.

CZ - Nastavení času a datumu
1. v normálním módu stisknete tlačítko "set" pro zpřístupnění módu 
nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností 
nastavení: hodiny - minuty - rok - měsíc - den
2. stiskem "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušte 
nastavování a požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H 
formátem času

SK - Nastavenie času a dátumu
1. v normálnom móde stlačíte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu 
nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto 
možností nastavenia: hodiny - minúty - rok - mesiac - deň
2. stiskom "up" alebo "down" nastavíte požadovaný čas atď.
3. v móde nastavení stlačením tlačidla "mode" alebo na minútu prerušte 
nastavovanie a požadované nastavenie sa uloží
4. v normálnom móde stlačením tlačidla "down" prepínate medzi 12H a 24H 
formátom času

CZ - Nastavení funkce Snooze /Budík/
1. v normálním módu stisknete tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stiskněte tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: 
hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v modu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte 
funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík 
zapnuty - snooze zapnuto - budík vypnuty – snooze vypnuto
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se 
aktivuje funkce snooze a budík zvoní opět. Pro vypnutí budíku stisknete 
jakékoliv tlačítko.

SK - Nastavenie funkcie Snooze / Budík /
1. v normálnom móde stlačíte tlačidlo "mode" pre aktivovanie funkcie alarm
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: 
hodiny - minúty - Snooze - muzika - exit
3. tlačidlom "up" alebo "down" nastavíte požadované informácie
4. v mode alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate 
funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík 
zapnuté - snooze zapnuté - budík vypnuté - snooze vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvoniť po dobu jednej minúty, potom sa 
aktivuje zdriemnutie a budík zvoní opäť. Pre vypnutie budíka stlačíte 
akékoľvek tlačidlo.

CZ - Nastavení teploměru
V normálním módu stiskněte tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni 
Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C).

SK - Nastavenie teplomera
V normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami 
Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C).

CZ - Technické parametry:
Jmenovitý příkon světla: 5W
Jmenovitý příkon nočního podsvícení: 1W
Jmenovitý příkon bezdrátového nabíjení: 5W
Počet LED: 24ks
Svítivost: 300lm
Barva světla: 4000K
CRI(Ra) Index podání barev: >80
Vstupní proud: 12V/1A
Pracovní teplota: -20 až +50 °C
Materiál: ABS + guma
Startovací doba: okamžité rozsvícení
Certi�káty: CE, RoHS

SK - Technické parametre:
Menovitý príkon svetla: 5W
Menovitý príkon nočného podsvietenia: 1W
Menovitý príkon bezdrôtového nabíjania: 5W
Počet LED: 24ks
Svietivosť: 300lm
Farba svetla: 4000K
CRI (Ra) Index podania farieb: >80
Vstupný prúd: 12V / 1A
Pracovná teplota: -20 až +50°C
Materiál: ABS + guma
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie
Certi�káty: CE, RoHS

CZ - Upozornění:
- nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originálně dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte výrobek za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte výrobek pokud:
- je zdrojový kabel poškozen
- je-li výrobek mechanicky poškozen, nebo je mokrý
- jiskří-li výrobek, nebo se z něj kouří

SK - Upozornenie:
- nerozoberajte výrobok, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
- používajte iba originálne dodaný napájací adaptér
- nepoužívajte výrobok za vysokej teploty alebo vlhkosti
- nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku
- nepoužívajte výrobok pokiaľ:
- je zdrojový kábel poškodený
- ak je výrobok mechanicky poškodený, alebo je mokrý
- iskrí ak je výrobok, alebo sa z neho dymí


