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Сгъваема лампа с мощност 1,7 W 

Инструкция за употреба 
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Функции и спецификация: 

• COB LED с мощност 1,7 W осигурява >150 лумена 

• Сгъваема, въртяща се на 360 градуса дръжка с магнит 

• Скрита, въртяща се закопчалка/въртяща се на 360 градуса кука 

• 3-3,5 часа непрекъсната работа 

• 2,5-3 часа зареждане 

• Зарядно устройство 5V 1A CE с mini-USB кабел 

Инструкция за експлоатация: 

• С цел започване на експлоатацията трябва да включите лампата към източник на напрежение 100-240V AC (например: стенен контакт). Трябва 

да позволите максимално зареждане на продукта (зеленият индикатор върху зарядното устройство ще се включи). 

• Ако лампата не се използва, трябва да се зарежда веднъж месечно и при всяка експлоатация; това осигурява по-дълъг експлоатационен живот 

на продукта. 

• За да включите лампата, трябва да натиснете превключвателя в горната част на дръжката, за да изключите лампата, натиснете още веднъж. 

Препоръки: 

• Само за ползване вътре в помещенията – забранено е използването във вани или в съседство на вани, душове, мивки, басейни, 

хидромасажни вани или във влажни помещения.       

• Да се захранва само от източник с препоръчаното напрежение и честота. 

• Да се съхранява на недостъпно за деца място. 

• Да не се използва с мокри или влажни ръце. 

• Да не се доближава до горещи предмети. 

Гаранция 

ОГРАНИЧЕНА ЕДНОГОДИШНА ГАРАНЦИЯ  

Ако в рамките от ЕДНА ГОДИНА от датата на покупката продуктът не действа правилно поради повреда или дефект при изработката, трябва да 

го върнете на мястото на покупката. Продуктът ще бъде сменен безплатно с нов, изправен. Гаранцията не обхваща случайните и възникналите в 

резултат на неправилна експлоатация повреди. 
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