
HASZNALATI UTASITAS

EJJELI LAMPAHOZ GYEREK SZOBABA

PNI ELF1000S
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A csomag tartalmaz:
- ejjeli lampat
- töltőállomásra
- adaptert 5V/1A
- hasznalati utasitast

ON/OF Gomb:
Nyomja meg egyszer- a lampa felkapcsolodik  es kulombozo szineket 
valt ki, piros, zold es kek.
Nyomja meg ketszer- a lampa felkapcsolodva marad de mar nem 
valtsa a szineket( egy szinnel marad)
Nyomja meg haromszor- a lampa kikapcsol

Figyelmeztetesek:
Az ejszakai lampa csak akkor kapcsolodik be ha eltavolitsa a toltobol.
Ha toltoben van a lamba, automatikusan kikapcsol.

ON/OF gomb

LED kijelzo

DC bemenet
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Toltesi lehetoseg:
Csatlakoztassa a halozati adaptert a halozati DC-hez

A kábel másik végét az adapter DC bemenet DC töltőalapon

Ha toltoben van a lampa:
- ha a  LED ego kekre valt, jelzi hogy nem jol helyezte toltobe
- ha a LED ego pirosrol kekre valt jelzi, hogy helyesen van bele 
helyezve a toltobe
- ha a LED edo pirosra valt es ugy marad, jelzi hgy fel van toltve

Specialis figyelmeztetesek:
Ha a DC 5 V adapter nincs nincs csatlakoztatva a tapegyseghez a 
LED-ek nem mukodnek
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy töltsön lámpát éjszaka az első 
használat után.



Nem mukodik ok Megoldas

A lampa nem kapcsolodik 
ha megnyomom az 
ON/OF gombot

1. a lampa le van merulve
2. nem jol van 
megnyomva az ON/OF 
gomb

1. tegyel toltobe a lampat
2.nyomja meg 
megegyszer az ON/OF 
gombot

A LED-ek nem gyulnak, 
mikor a lamba toltesi 
poziciobam\n van

1.Tokeletlen a kapcsolat
2. A kapcslat tokeletlen a 
DC es  a tolto bazis 
kozott

1. Helyezze ujra a lampat 
a toltobe
2. Ellenorizze a DC es a 
tolto bazist

A LED-ek nem eleg 
intenzivek

Lemerult az akumlator Tegye toltobe az ejjeli 
lampat

Hibaelharitas::

Műszaki adatok:

Ejjeli lampa Aramfelvétel 10-40mA±2mA

LED szinek Piros/zold/feher/kek

Meretek 128.8x96x50 mm

Suly 125 g

Alapterheles Aramfelvétel 160mA±20mA

Jelenlegi terhelés 190mA±20mA

Meretek 112.5x73.5x31.5mm

Suly 85 g

Altalanos Uzemi feszultseg
00 - 80 C

Tarolasi homerseklet 025 C

Paratartalom mukodese 20%-80%RH
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