
Puluz PU531B Szelfi láﾏpa 

Haszﾐálati útﾏutató 

Csatlakozók és goﾏHok 

1. Ki- bekapIsoló, szíﾐhőﾏérséklet, féﾐ┞erő goﾏH (jobb 

oldalt) 

2. Micro-USB töltő Isatlakozó (bal oldalt) 

3. Haﾐgerő Isökkeﾐtés, előző zeﾐeszáﾏ 

 

A láﾏpa ki- HekapIsolása, féﾐyerő-szíﾐhőﾏérséklet Heállítása 

A láﾏpa ki vagy HekapIsolásához hosszan tartsa nyomva a Ki- 

HekapIsoló gombot ふkH. ン ﾏásodperIぶ. 

A láﾏpa összeseﾐ Γ féﾐ┞erő-szíﾐhőﾏérséklet Heállítást tesz 
lehetővé. Ehhez HekapIsolás utáﾐ ヱ┝ ﾐ┞oﾏja ﾏeg a goﾏHot (hideg 

fehér->ﾏeleg fehér->terﾏészetes fehér, ﾏinden 

szíﾐhőﾏérséklethez ン féﾐ┞erőszint állítható He.ぶ. 

Akkuﾏulátor töltése 

A láﾏpa eg┞ Heépített ヱヲヰヰﾏAh akkuﾏulátorral reﾐdelkezik, 

aﾏel┞ kH. ヲ.ヵ óra ﾏűködési időt Hiztosít. 

Az akkuﾏulátor feltöltéséhez Isatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ 
található MiIro USB káHelt a láﾏpához, a ﾏásik végét eg┞ 
száﾏítógép szaHad USB portjához vag┞ eg┞ hálózati USB töltőhöz. 

A feltöltési idő kH. ヱヶヰ perI. 

Távkioldó 

A láﾏpa reﾐdelkezik eg┞ levehető Bluetooth távkioldóval ふkH. ヱヰ 
ﾏéteres távolságig haszﾐálhatóぶ. 

A távkioldó a szelfiHotoﾐ vaﾐ rögzítve, eltávolításához fiﾐoﾏaﾐ 
tolja felfelé és veg┞e ki. 

BekapIsolásához a távkioldóﾐ található goﾏHot addig tartsa 

nyomva, aﾏíg az állapotjelző LED kékeﾐ elkezd villogﾐi. 
Telefonja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg a „Selfie” eszközt és 
párosítsa vele telefoﾐját. 

Telefoﾐok rögzítése 

A rögzítőHe ヶ.ヴ-ヱヰIﾏ széles telefoﾐok rögzíthetőek Hiztoﾐságosaﾐ. 

A rögzítéshez hajtsa ki a két rögzítő fület, húzza szét a tartót és 
helyezze be a telefont. 

A rögzítő ンヶヰ fokHaﾐ forgatható. 

SpecifikáIió 

• LED-ek száﾏa: ヲ┝ヲΒdH 

• LED típusa: SMD ヲΒンヵ • Láﾏpa féﾐ┞ereje: ヲヴ-26lm • Hideg fehér szíﾐhőﾏérséklet: ヵヶヰヰK • Meleg fehér szíﾐhőﾏérséklet: ンヲヰヰK • Akkuﾏulátor: Beépített ヱΒヶヵヰ Li-Ion 1200mAh • Csomag tartalﾏa: Szelfi láﾏpa, USB töltőkáHel, 
táviráﾐ┞ító • Töﾏege: ンヴヰg • Hosszúság ふteljesぶ: ΓヰIﾏ ふンヵ.ヴ"ぶ 

 

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

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye 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 
gyártójától ふSheﾐzheﾐ Puluz Technology Limitedぶ szárﾏazﾐak, 
azok poﾐtosságáért és valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó 
WPOWER® Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


