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Инструкции за употреба на лампа за колористика 155.614 

 

Технически параметри лампа 

Яркост: 5W COB LED 

Време за заряд: 4 часа 

Батерия: 3,7 V, 6 Ah 

Защита: IP65 

Време за работа: 

 1. ниво: 2,5 часа 

 2. ниво: лампата превключва автоматично на 1во ниво след 5 минути употреба  

Работна температура: -10 до 4O C° 

Размери: 190x56x35 мм 

Hydrocarbon и UV устойчива 

Тегло 310 гр.  

 

Технически параметри зарядно: 

Волтаж: AC 100 – 240 V 

Честота: 50/60 Hz 

Изходен волтаж на зарядното: 5 V 1,0 A 

 

Характеристики: 

Двустепенен 5W COB LED 

1. режим: 1. стъпка = 450 lm, 2. стъпка = 225 lm / 4000 – 4500 K / CRI > 95 

 2. ниво: 1. стъпка = 500 lm, 2. стъпка = 250 lm / 6000 – 6500 K / CRI > 93  

Ниска консумация на енергия, и слабо излъчване на топлина 

Работен живот: 100,000 часа 

До 2,5 ч. постоянна работа на батерии 

5 LED индикатора за ниво и заряд на батерията 

Изключително устойчива 

Здрав корпус от ABS пластмаса 

С въртяща се на 360 ° сгъваема кука за лесно окачване 

База със силен магнит за надеждно прикрепване 

Зарядна станция с магнитна основа 

Осигурява светлина под 90 ° 

Върти се на 180 °.  

Лампата има 2 режима, може да се избере между два вида светлина с различна температура 

според дадената задача. 
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Инструкции за употреба: 

Заредете батерията поне 8 часа преди първоначална употреба. 

За да заредите лампата свържете USB кабела към адаптера 100-240V 

Различните режими се превключват с натискането на бутона on/off  

o Натиснете за 0,5 секунди за да превключите между high /low / Off 

Натиснете > 1,5 секунди за да превключите между цветовете с различна температура 

Натиснете > 1,5 секунди LED индикатора за заряд показва статуса на батерията 

(когато лампата е изключена) 

 

Внимание:  

Не оставяйте батерията напълно разредена! 

Зареждайте лампата поне веднъж на всеки 30 дни. 

Винаги зареждайте напълно лампата за удължаване живота на батерията. 

Изключете лампата по време на зареждане 

Никога не гледайте директно в лампата докато е включена 

Не използвайте лампата до открит пламък 

Изключвайте лампата, когато не я използвате 
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