
Výrobce/ Dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
             

Uživatelský manuál
LED lampička Immax KLIP  5W 4000K 

08967L

Plné nabití za 5 hod

ON/ OFF, stmívání 100%, 50%, 20%.
DC5V, 
při nabíjení svítí červená kontrolka, 
při plném nabití kontrolka zhasne. 

rozsah nastavení 180°

Klip slouží k uchycení lampičky na potřebné místo.

105mm

112mm

Φ80mm

70mm

75mm

! Neinstalujte v blízkosti zdroje tepla, na přímé sluneční záření, 
na místa z vysokým výkyvem teplot !

! Výrobek je určen k použití ve vnitřních prostorech, nevystavujte dešti !
! Nedotýkejte se LED lampičky ostrými, tvrdými nebo drsnými předměty !

! Pokud světlo slábne, nabijte včas baterii!
Lampičku v případě potřeby otřete vlhčenou textílií. Nepoužívejte chemické prostředky.
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Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě,
na vyžádání na www.immax.cz .
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