
Baseus i-work series USB aszimmetrikus féﾐyforrás 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

A láﾏpa részei 

1. Ki- HekapIsoló goﾏH 

2. Szíﾐhőﾏérséklet goﾏH 

3. Féﾐ┞erő goﾏH 

4. Type-C tápIsatlakozó 

5. Elleﾐsúl┞os alap 

6. Csillapított forgó teﾐgel┞ 

7. Láﾏpatest 
8. Féﾐ┞forrás 

 

A láﾏpa felszerelése és Heüzeﾏelése 

 

Rögzítse a láﾏpatestet a kijelző felső részéﾐek közepére. Ehhez akassza He 

a láﾏpatest elülső részét a kijelző felső pereﾏéHe és ﾐ┞issa szét aﾐﾐ┞ira, 
hog┞ az elleﾐsúl┞ a kijelző hátulsó részére kerüljöﾐ. 

A láﾏpa kizárólag kijelzőkre rögzíthető! 

A láﾏpa Isak Β-20mm közötti vastagságú kijelzőkre rögzíthető. 

 

Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található T┞pe-C USB káHelt a láﾏpatest hátsó 
részéﾐ található T┞pe-C tápIsatlakozóhoz. Ezutáﾐ Isatlakoztassa a káHel 
ﾏásik végét eg┞ szaHad USB Isatlakozóhoz ふszáﾏítógép, laptopぶ vag┞ eg┞ 
USB hálózati adapterhez. 

Ne haszﾐáljoﾐ ヵV-ﾐál ﾐag┞oHH kiﾏeﾐeti feszültségű USB adaptert, ﾏert 
károsíthatja a láﾏpát! 

A láﾏpatest dőlésszöge az alaptól függetleﾐül állítható.  

 

A láﾏpa goﾏHjai ériﾐtésérzékeﾐ┞ek. 

Be- vag┞ kikapIsoláshoz ériﾐtse meg az 1-es gombot. 

A kíváﾐt szíﾐhőﾏérséklet kiválasztásához ériﾐtse ﾏeg a 2-es gombot. 

Egymás utáﾐ ﾏegériﾐtve választhat a ﾏeleg fehér (5500K), meleg fehér 
ふヲΒヰヰKぶ és a terﾏészetes fehér ふヴヰヰヰKぶ szíﾐhőﾏérsékletek között. 

A féﾐ┞erő fokozatﾏeﾐteseﾐ állítható. 
A ﾏegfelelő féﾐ┞erő Heállításához addig tartsa ﾏegériﾐtve a ン-as gombot, 

amig a kíváﾐt féﾐ┞erőt eléri. A féﾐ┞erő ﾏiﾐdaddig ﾐövekszik, aﾏig el ﾐeﾏ 
éri a ﾏa┝iﾏális értéket. Ezutáﾐ a goﾏHot elengedve majd újra ﾏegériﾐtve 
Isökkeﾐthető a féﾐ┞erő. 

Ha a láﾏpa fol┞aﾏatos tápellátást kap ﾏegjeg┞zi az utoljára Heállított 
féﾐ┞erőt és szíﾐhőﾏérsékletet. Ha a tápellátás ﾏegszűﾐik HekapIsoláskor 
az alapértékek kerülﾐek Heállításra. 
A száﾏítógépek/laptopok eg┞es USB aljzatai a kikapIsolás utáﾐ is 
Hiztosítják a tápellátást, íg┞, ha il┞eﾐhez Isatlakoztatja a láﾏpát azutáﾐ is 
haszﾐálhatja ふpl. olvasáshoz, ﾏuﾐkáhozぶ, ﾏiutáﾐ ﾏagát a 
száﾏítógépet/laptopot kikapIsolta. 

Figyelﾏeztetések  

• Ne haszﾐáljoﾐ ヵV-ﾐál ﾐag┞oHH kiﾏeﾐeti USB adaptert, ﾏert a ﾐeﾏ 
megfelelő feszültség károsíthatja a láﾏpát 

• Ne haszﾐálja a láﾏpát iﾐstaHil hel┞ekeﾐ, íg┞ elkerülheti a láﾏpa 
leesését vag┞ sérülését 

• Ne takarja le a láﾏpát seﾏﾏil┞eﾐ aﾐ┞aggal, ﾏert tüzet okozhat 

• Ne haszﾐálja a láﾏpát ﾐedves körﾐ┞ezetHeﾐ 

• Ne húzza ki/Isatlakoztassa a láﾏpát ﾐedves kézzel, ﾏert áraﾏütést 
okozhat 

• Tisztítsa a láﾏpát reﾐdszereseﾐ puha roﾐgg┞al. Tisztításkor 
áraﾏtalaﾐítsa a láﾏpát és ﾐe haszﾐáljoﾐ seﾏﾏil┞eﾐ fol┞adékot, 
tisztító spra┞-t vagy nedves rongyot! 

• Ne ériﾐtse ﾏeg a láﾏpa ﾏelegedő részeit HekapIsolt állapotHaﾐ. 
KikapIsolás utáﾐ várjoﾐ legaláHH ン perIet a láﾏpa lehűléséhez 

• Ha huzaﾏosaHH ideig ﾐeﾏ haszﾐálja a láﾏpát áraﾏtalaﾐítsa azt 

• Ne szedje szét a láﾏpát 
• A láﾏpa Isak HeltérHeﾐ haszﾐálható 

• Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ a láﾏpa ﾏeghiHásodik ﾐe szedje szét vag┞ próHálja 
ﾏegjavítaﾐi, ﾏert ez a garaﾐIia elvesztésével járhat 

• A láﾏpa féﾐ┞forrása ﾐeﾏ Iserélhető. Aﾏikor a féﾐ┞forrás eléri az 
élettartaﾏa végét a teljes láﾏpa Iseréleﾐdő 

• Cső alakú aﾐ┞agra ﾐeﾏ rögzíthető  

SpecifikáIió 

• Aﾐ┞aga: Aluﾏíﾐiuﾏ ötvözet +PC +ABS 

• Feszültség: ヵV 

• Teljesítﾏéﾐ┞: ヵW ふﾏa┝.ぶ 
• Féﾐ┞forrás: LED (80db) 

• Szíﾐhőﾏérséklet: 5500K / 2800K / 4000K 

• Szíﾐvisszaadási iﾐde┝: Βヰ 

• Lumeﾐ érték: ヱヶヰlﾏ 

• Mérete: ヴヵヰ ┝ ヶヶ ┝ Γヲmm 

• Töﾏege: ヴΒヰg 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgar┞ Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és 
szerzői jog védi.  

A WPOWER® Huﾐgar┞ Kft. előzetes írásHeli eﾐgedél┞e ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ 
részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, 
leírások a terﾏék g┞ártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és valóság 
tartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgar┞ Kft. seﾏﾏil┞eﾐ felelősséget 
ﾐeﾏ vállal. 


