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Napätie
Kábel:
Stmievateľná: 
Špecifikácia 
svetla: 

Energetická trieda:

Kapacita batérie: 

Certifikácie:
Odporúčaný zdroj svetla: 
Odporúčaný adaptér: 

5 V DC  (príkon lampy)
5%-100% dotykové stmievanie 
2 W, 3 V DC
2700K
50lm Max

G

3,7 V, 5000 mAh, nabíjateľná
doba nabíjania 5 hodín
doba používania 12 hodín (pri maximálnom 
výkone)

CE/UKCA/CB/ETL/SAA/RoHS
zabudované LED

100-240 V 50/60 Hz príkon, 5 V/2 A výkon
(adaptér nie je súčasťou balenia)

Prenosná ratanová lampa Porti Braided Lamp

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VAROVANIE:
Bezpečnosť tohto produktu môže byť zaručená len vtedy, ak budú dodržané 
nasledujúce pokyny
pre inštaláciu a používanie. Po inštalácii si tieto pokyny bezpečne uschovajte.

Dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:
- Pred inštaláciou alebo odstránením produktu sa uistite, že napájanie bolo vypnuté.
- Nikdy nevykonávajte elektrickú inštaláciu bez náležitých znalostí alebo školení. Ak nie 
ste
oboznámený s prácou s elektrickým vedením, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Akákoľvek úprava môže ohroziť 
bezpečnosť
výrobku a jeho používania. ferm LIVING nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkty, 
ktoré boli
akokoľvek upravené.
- Zdroj svetla v tejto lampe môže byť vymenený jedine výrobcom, jeho servisom alebo 
kvalifikovanou osobou s poverením.
- Produkt je určený na používanie iba v suchom prostredí.

ČISTENIE:
- Na čistenie produktu používajte iba mäkkú handričku. V prípade potreby navlhčite 
handričku
vodou a mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Ak máte záujem o ďalšie informácie, ako napríklad prehľad produktov alebo popis 
materiálov,
navštívte našu webovú stránku na www.fermliving.com alebo nás neváhajte kontaktovať 
na
info@fermliving.com

Prečítajte si prosím pred inštaláciou

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE
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1. Na nabitie lampy pripojte USB-C kábel do spodnej časti.

2. Rýchlym poklepaním na spodnú časť lampy ju jednoducho zapnete/vypnete. (pamätá si 
jas z posledného vypnutia.)

Rýchle poklepanie
Zapnúť/Vypnúť

x1
Lampa

x1
USB-C kábel

OBSAH BALENIA



5. Nastavte nožičky svietidla otočením dopredu alebo dozadu.
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4. Režim1: Nastavte jas na maximum a podržte jednu sekundu pre 100% svietivosť z 
vrchnej strany a 20% zo spodnej strany.
Režim2: Stlmte jas na minimum a podržte jednu sekundu pre 20% svietivosť z vrchnej 
strany a  100% zo spodnej strany.
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3. Pridanie jasu: Dotknite sa spodnej strany lampy a podržte. Lampa po dosiahnutí 100% jasu 
blikne.
Stmievanie: Prestante sa na chvíľu dotýkať lampy, následne sa dotknite opäť a podržte. 
Lampa po dosiahnutí 0% jasu blikne.

Podržte.
Stmievanie

+/-

Ťuknite a podržte.

Režim1
Režim2

100%

režim1       režim2

20%

20%

100%

DIM

100%

0%

100%

MODE 1 MODE 2

20%

20%

100%

Regulácia jasu

100%

0%




