
STOLNÍ LED LAMPA S NABÍJEČKOU QI 
ZD47E 

NÁVOD K POUŽITÍ 
1. Obecné informace:

Designová stolní LED lampa s dotykovým panelem a indukční nabíječkou QI! Je vybavena funkcí dotykového
ovládání jasu a čtyřstupňovým nastavením barvy světla! Díky použití LED diod je mimořádně energeticky účinná 
a mnohem odolnější než tradiční lampičky. Základna disponuje dotykovým ovládacím panelem! Velmi stylový a
praktický doplněk každého pracovního stolu. Ideální pro použití v interiéru, například v kancelářích. Další 5V 2,5A 
USB port umožňuje nabíjení mobilních zařízení! 

Vlastnosti produktu: 

• Zcela nový, vysoce kvalitní výrobek.
• Elegantní, moderní design - dokonale zapadne do každé interiéru
• Nastavitelné rameno umožňuje nastavit úhel světla podle potřeby.
• Lampa s dlouhým ramenem pro použití v domácnosti a kanceláři.
• Použité diody LED vydávají jasné světlo s různou teplotou barev!
• Spotřebovává 1/4 proudu běžné žárovky (úspora přibližně 80 %) a nevyzařuje žádné UV záření! 

• Pohodlný dotykový ovládací panel!
• Možnost bezdrátového nabíjení QI - plocha pro QI bezdrátové nabíjení přímo ve stojanu
• Vestavěný přídavný port USB 5V 2,5A 
• Lampu lze složit!

Specifikace: 

• Materiál: plast (ABS + PC) 
• Napájení: kabel USB 5V
• Další port USB pro nabíjení telefonu!
• Vstupní napětí: 5V / 2,5A
• Výkon: 5 W 
• Zdroj světla: 48x LED 

• Životnost LED: až 50000 hodin
• Maximální jas: 600 luxů
• Ovládání jasu
• Svítivost: 800 luxů
• Pohodlný ovládací panel s dotykovou obrazovkou
• Barva světla (4): 2800, 3400, 4500, 5600K 
• Bezdrátové nabíjení: 5W / 7,5W / 10W - 1A 
• Rozsah nabíjení QI: až 8 mm

• Rozměry základny: 12 cm x 18 cm 
• Rozměry: panel LED: 5 cm x 25,2 cm 
• Celková výška: 40 cm 
• Připojení: kabel USB je součástí dodávky

2. Uživatelská příručka:

- Připojte lampičku k portu USB typu A v počítači nebo ke standardní USB nabíječce smartphonu
(druhá možnost je vhodná při použití indukční nabíječky QI). 
- Stisknutím tlačítka I/O spustíte světlo. Každým dalším stisknutím tlačítka  se změní režim osvětlení 
(3): 

* Světelné režimy:

1. Neutrální světlo (teplé a studené LED diody)
2. Studené světlo
3. Teplé světlo

* Ovládání jasu:

- Stiskněte a podržte tlačítko I/O, dokud nedosáhnete optimální úrovně jasu. 
a) První podržení - snížení jasu
b) Druhé podržení - zvýšení jasu

* Indukční nabíjení:

- Umístěte telefon s indukčním nabíjením na kryt světla na místo označené červenou diodou LED a 
ikonou blesku. Indukční nabíjení by mělo začít automaticky během několika sekund. Po dokončení 
nabíjení zvedněte telefon. 
POZOR! Ujistěte se, že Váš telefon podporuje QI standard pro bezdrátové nabíjení.
* Nabíjení z portu USB:

- Připojte kabel USB typu A k portu USB na přední straně světla. Druhý konec kabelu připojte k 
zařízení napájenému z USB. Po dokončení nabíjení odpojte zařízení a kabel USB. 
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