
N61 3 az 1-Heﾐ LED láﾏpa és töltő 

Haszﾐálati útﾏutató 

1. A láﾏpát HekapIsolﾐi a középső ki-HekapIsoló goﾏH eg┞szeri 
ﾏegériﾐtésével lehet. 

A szíﾐhőﾏérsékletet a goﾏH isﾏételt ﾏegériﾐtésével lehet 
változtatﾐi ふhideg, ﾏeleg és terﾏészetes). 

A féﾐ┞erőt szaHál┞ozﾐi ふヱヰ-ヱヰヰ% közöttぶ a goﾏH hosszú 
megériﾐtésével tudja. 

2. Az óra Heállításához tartsa ﾏegériﾐtve az Hal oldali óra 
goﾏHot, aﾏíg az óraﾏutató villogﾐi ﾐeﾏ kezd. Az értéket a 
gomb egyszeri ﾏegériﾐtésével tudja ﾐövelﾐi. 
A perI ﾏutatóra átváltaﾐi a goﾏH hosszú ﾐ┞oﾏva tartásával 
tud. 

A Heállított érték ヵ ﾏásodperI utáﾐ autoﾏatikusaﾐ ﾏeﾐtésre 
kerül. 

3. Az éHresztőóra Heállításához tartsa ﾏegériﾐtve az jobb oldali 

éHresztőóra goﾏHot, aﾏíg az óraﾏutató villogﾐi ﾐeﾏ kezd. 
Az értéket a goﾏH eg┞szeri ﾏegériﾐtésével tudja ﾐövelﾐi. 
A perI ﾏutatóra átváltaﾐi a goﾏH hosszú ﾐ┞oﾏva tartásával 
tud. 

A Heállított érték ヵ ﾏásodperI utáﾐ autoﾏatikusaﾐ ﾏeﾐtésre 
kerül. 
Sikeres Heállítás esetéﾐ a joHH oldali sarokHaﾐ ﾏegjeleﾐik eg┞ 
éHresztőóra ikoﾐ. 
A Heállított éHresztés az éHresztőóra goﾏH ン┝ 
megﾐ┞oﾏásával tudja. 
Az éHresztés ヱヰ perIig tart, de Hárﾏikor leállíthatja az 
éHresztőóra goﾏH ヱ┝ ﾏegériﾐtésével. 

4. 12/ヲヴ órás idő kijelzési forﾏátuﾏ közötti váltás: először 

lépjeﾐ He az óra Heállítási ﾏódHa, ﾏajd az óra és az 
éHresztőóra goﾏHokat tartsa ﾏegériﾐtve addig, amig a 

kijelzőﾐ ﾏegváltozik a kijelzés ﾏódja.  

Figyelﾏeztetések 

Az aHﾐorﾏális töltés és a töltő túlﾏelegedéséﾐek elkerülése 
érdekéHeﾐ kérjük tartsa He az aláHHi utasításokat: 

1. A lámpa nem tartalmazza az Apple WatIh órák töltéséhez 
szükséges töltőt, kérjük haszﾐálja az órája eredeti töltőjét. 

2. LegaláHH QCン.ヰ 9V/ヲA teljesítﾏéﾐ┞ű töltőt haszﾐáljoﾐ a 
láﾏpához. Az eﾐﾐél kiseHH teljesítﾏéﾐ┞ű töltők ﾐeﾏ 
reﾐdelkezﾐek a ﾏegfelelő ﾏűködéshez szükséges 
teljesítﾏéﾐﾐ┞el. 
A láﾏpa koﾏpatiHilis a QC és a PD g┞orstöltési szaHváﾐ┞okkal 
is. 

3. Telefoﾐ vezeték ﾐélküli töltéséhez hel┞ezze a telefoﾐt a töltő 
felület közepére a ﾏegfelelő hatásfok eléréséhez. 

4. A vezeték ﾐélküli töltés ヲ-ヶﾏﾏ távolságig ﾏűködik Ne 
haszﾐáljoﾐ ヲﾏﾏ-ﾐél vastagaHH tokot vag┞ töltés elött veg┞e 
le azt telefonjáról. 

5. A töltési seHesség függ az aktuális hőﾏérséklettől. 
AlaIsoﾐ┞aHH külső hőﾏérsékletﾐél a töltés seHessége 
nagyobb. 

6. G┞erekek a láﾏpát Isak szülői felüg┞elet ﾏellett 
haszﾐálhatják. 

 

 

SpeIifikáIió 

• Ajáﾐlott USB töltő: 9V/2A 

• Vezeték ﾐélküli töltési teljesítﾏéﾐ┞: 5/7.5/10/15W 

• Vezeték ﾐélküli töltés hatékoﾐ┞sága: Αヵ% 

• Működési frekveﾐIia: 100-205 kHz 

• LED láﾏpa teljesítﾏéﾐ┞e: 5W 

• USB kimenet: 5V/1A 

• Anyaga: ABS+PC 

• Nettó töﾏege: ンヰヰg 

• Mérete: 106 x 60 x 277 mm 

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 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. 

 


