
Výměna baterie / Výmena batérie

baterie / batérie

Přizpůsobení jasu osvětlení
Nastavenie jasu osvetlenia

Návod k použití / Návod na použitie

Lampičku můžete ovládat pomocí těchto tlačítek
Lampa môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel

Kalendář a nastavení budíku
Nastavenie kalendára a budíka

LED stolní lampička Immax KINGFISHER Qi
s bezdrátovým nabíjením Qi a USB

uživatelský manuál
návod na používanie

 

CZ - Upozornění:
- nerozebírejte lampičku, mohlo by dojít k úrazu
elektrickym proudem
- používejte pouze originálně dodany napájecí adaptér
- nepouživejte lampičku za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte lampičku pokud:
- je zdrojovy kabel poškozen
- je-li lampa mechanicky poškozena, nebo mokrá
- jiskří li lampa, nebo se z ní kouří
- lampa bliká

Tipy pro ochranu životního prostředí:
Uvedeny symbol na vyrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické vyrobky nesmí byt likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace vyrobku jej odevzdejte na určenych sběrnych místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly byt důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Údržba :
Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkym hadříkem, nepoužívejte drsny 
nebo hrubozrnny materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

SK - Upozornenie:
- Lampu nerozoberajte, mohlo by to spôsobiť zranenie
elektrického prúdu
- Používajte iba originálny napájací adaptér
- Nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vlhkosti
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by to poškodiť vaše oči
- Nepoužívajte lampu, ak:
- napájací kábel je poškodený
- ak je lampa mechanicky poškodená alebo mokrá
- Ak lampa iskra alebo fajčí
- kontrolka bliká

Tipy na ochranu životného prostredia:
Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické 
výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby bolo zariadenie riadne zlikvidované, 
preneste ho na určené zberné miesta, kde bude prijaté bezplatne. Správna likvidácia tohto produktu 
pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť následkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ak chcete 
získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestny orgán alebo na najbližšie zberné miesto. Nesprávne 
zneškodnenie tohto druhu odpadu môže viesť k pokute v súlade s národnými predpismi.

údržba:
Chráňte zariadenie pred znečistením a nečistotami. Utrite zariadenie mäkkou handričkou, nepoužívajte 
hrubý alebo hrubý materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky ani chemikálie.

Technické specifikace
Technické špeci�kácie

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

Nastavení funkce Snooze
1. v normálním módu stiskněte 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,
opětovnym stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnuty - snooze zapnuto - budík vypnuty - snooze
vypnuto
5. budík v nastaveny čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík 
zvoní opět. Pro vypnutí budíku stiskněte jakékoliv tlačítko.
Nastavení teploměru
v normálním módu stiskněte tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Farenheita (F) nebo stupni 
Celsia (C)

SK - Nastavte čas a dátum
1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením 
tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodín - minút - rok - mesiac - deň
2. Stlačte tlačidlo "nahor" alebo "dole" na nastavenie požadovaného času,
3. V režime nastavenia stlačte "režim" alebo minútu na prerušenie nastavenia. Požadované nastavenie 
sa uloží
4. V normálnom režime stlačením tlačidla "dole" prepína medzi 12H a 24H podľa časového formátu

Nastavte možnosť Odložiť
1. V normálnom režime stlačte tlačidlo "režim" na aktiváciu funkcie alarmu
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: hodiny - minúty - Snooze - 
muzika - exit
3. Pomocou tlačidiel "nahor" alebo "nadol" nastavte požadované informácie
4. v mode alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze,
opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnuté - budík vypnutý - 
snooze
vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvoniť po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zdriemnutie a budík 
zvoní opäť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete budík.
Nastavenie teplomeru
v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo 
stupňami Celzia (C)

CZ - Napájecí konektor zasuňte do konektoru pro napájení v základně lampičky
SK - zapojte sieťovú zástrčku do konektora napájania na základni lampy

CZ - Používejte pouze originálně napájecí adaptér
SK - Používajte iba originálny napájací adaptér

CZ - tímto tlačítkem můžete ovládat jas osvětlení
(detailnější návod níže)

SK - Pomocou tohto tlačidla môžete ovládať jas osvetlenia
(podrobné pokyny nižšie)

CZ - v tomto směru můžete naklánět lampičku v rozsahu 
90° - držte základnu lampičky

SK - V tomto smere môžete lampu nakloniť v rozsahu 90 ° 
- držte základňu svietidla

CZ - nastavení polohy hlavy lampičky můžete 
přizpůsobovat v rozsahu 150°
- pokud tento rozsah překročíte, může dojít k poškození 
ramena lampy

SK - Polohu hlavy lampy môžete nastaviť v rozsahu 150°
- Ak prekročíte tento rozsah, rameno lampy sa môže 
poškodiť

CZ - při prvním zapnutí lampičky, je jas osvětlení 
nastaven na maximum
- stiskem tohoto tlačítka, si přizpůsobíte jas dle svých 
požadavků
- je možno nastavit 3 stupně jasu osvětlení
- přidržením tohoto tlačítka lze displej úplně vypnout, 
opětovně zapnout

SK - po prvom zapnutí lampy sa jas osvetlenia nastaví 
na maximum
- Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas podľa vašich 
požiadaviek
- Možno nastaviť 3 úrovne jasu
- podržaním tohto tlačidla sa displej môže úplne vypnúť 
a znovu zapnúť

Bezdrátové nabíjení / bezdrôtové nabíjanie

CZ - Položte telefon podporující bezdrátové nabíjení s QI standardem na základnovou plochu 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 - Položte telefón podporujúci bezdrôtové nabíjanie s QI štandardom na základňovú plochu 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 - Pokud svítí LED indikátor červeně, telefon se 
nabíjí.
Bliká-li LED indikátor červeně, je zařízení připraveno k 
nabíjení.
Zelená kontrolka se rozsvítí, když je mobilní telefon 
plně nabitý. Symbol baterie mobilního telefonu také 
zobrazí stav úplného nabití.
Pokud svítí LED indikátor zeleně, telefon je plně nabítý.

SK - Ak svieti LED indikátor na červeno, telefón sa 
nabíja.
Ak bliká LED indikátor na červeno, je zariadenie 
pripravené na nabíjanie.
Zelená kontrolka sa rozsvieti, keď je mobilný telefón 
plne nabitý. Symbol batérie mobilného telefónu tiež 
zobrazí stav úplného nabitia.
Ak svieti LED indikátor zeleno, telefón je plne nabitý.
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Jmenovitý příkon LED svítidla: 8,5W
Jmenovitý příkon Qi nabíjení: 10W
Počet LED: 36ks
Svítivost: 400lm
Vyzařovací úhel: 120°
Osvětlenost: 2300lux z 30cm
Provedení: černá imitace kůže
CRI(Ra) Index podání barev: >80
Vstupní proud: 12V/3A
USB výstup: 5V 2.1A
Účiník (Power factor): >0.4
Pracovní teplota: -20 až +50 °C
Materiál: ABS, PVC
Startovací doba: okamžité rozsvícení
Rozměry: 18,2*13,9*36 (60)cm-délka kabelu 150 cm
Váha: 0,95kg
Certi�káty: CE, RoHS
Bezdrátové nabíjení: 10W
(pro nabíjení mobilních nebo jiných elektronických zařízení)

Menovitý príkon LED svietidlá: 8,5W
Menovitý príkon Qi nabíjania: 10W
Počet LED: 36ks
Svietivosť: 400lm
Vyžarovací uhol: 120°
Osvetlenosť: 2300lux z 30cm
Prevedenie: čierna imitácia kože
CRI (Ra) Index podania farieb: >80
Vstupný prúd: 12V/3A
USB výstup: 5V 2.1A
Účinník (Power factor): >0.4
Pracovná teplota: -20 až +50 ° C
Materiál: ABS, PVC
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie
Rozmery: 18,2 * 13,9 * 36 (60) cm-dĺžka kábla 150 cm
Váha: 0,95kg
Certi�káty: CE, RoHS
Bezdrôtové nabíjanie: 10W
(Pre nabíjanie mobilných alebo iných elektronických zariadení)

Menovitý príkon LED svietidlá: 8,5W
Menovitý príkon Qi nabíjania: 10W
Počet LED: 36ks
Svietivosť: 400lm
Vyžarovací uhol: 120°
Osvetlenosť: 2300lux z 30cm
Prevedenie: čierna imitácia kože
CRI (Ra) Index podania farieb: >80
Vstupný prúd: 12V/3A
USB výstup: 5V 2.1A
Účinník (Power factor): >0.4
Pracovná teplota: -20 až +50 ° C
Materiál: ABS, PVC
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie
Rozmery: 18,2 * 13,9 * 36 (60) cm-dĺžka kábla 150 cm
Váha: 0,95kg
Certi�káty: CE, RoHS
Bezdrôtové nabíjanie: 10W
(Pre nabíjanie mobilných alebo iných elektronických zariadení)

Menovitý príkon LED svietidlá: 8,5W
Menovitý príkon Qi nabíjania: 10W
Počet LED: 36ks
Svietivosť: 400lm
Vyžarovací uhol: 120°
Osvetlenosť: 2300lux z 30cm
Prevedenie: čierna imitácia kože
CRI (Ra) Index podania farieb: >80
Vstupný prúd: 12V/3A
USB výstup: 5V 2.1A
Účinník (Power factor): >0.4
Pracovná teplota: -20 až +50 ° C
Materiál: ABS, PVC
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie
Rozmery: 18,2 * 13,9 * 36 (60) cm-dĺžka kábla 150 cm
Váha: 0,95kg
Certi�káty: CE, RoHS
Bezdrôtové nabíjanie: 10W
(Pre nabíjanie mobilných alebo iných elektronických zariadení)

USB konektor

CZ - Napájecí konektor
SK - Napájací konektor

Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703,  742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz  |  Designed in Czech Republic, Made in China

08965L černá / čierná
08966L bílá / biela 

08975L hnědá / hnedá


