
Seznam použitých piktogramů

Čtěte instrukce Varování před úrazem elektrickým proudem
Nebezpečí života

Dávejte pozor na varování a Nebezpečí výbuchu
pokyny bezpečnosti

Nebezpečí  života a nebezpečí Používejte ochranné rukavice
úrazu pro kojence a děti

Pro Vaši bezpečnost Zlikvidujte obal a zařízení ekologicky

LED STOLNÍ LAMPA S     HODINAMI  

Úvod
Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nového zařízení. Vybrali jste vysoce kvalitní produkt. Prosím, pečlivě čtěte 
celý návod k obsluze. Tyto pokyny jsou součástí produktu a obsahují důležité informace o nastavení a 
manipulaci. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Před prvním použitím tohoto produktu ověřte 
správné napětí a zda jsou všechny díly správně nainstalovány. Máte-li jakékoli dotazy nebo si nejste jisti 

ovládáním výrobku, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko. Uschovejte prosím tyto pokyny na bezpečném místě 
a případně je předejte třetím stranám.

Zamýšlené použití 
Tato lampa je vhodná pouze pro vnitřní použití v suchých a uzavřených prostorách. Toto zařízení je určeno pouze 
pro soukromé domácí použití.

Obsah dodávky
Ihned po vybalení zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti a zda je zařízení v perfektním stavu.
1x LED stolní lampa s hodinami 
1x baterie, typ CR2032
1x Micro-USB kabel
1x Návod použití

Popis dílů 
1 LC displej 
2 Tlačítko ON/OFF (pro LC displej) (dotykové tlačítko)
3 Tlačítko ON/OFF (pro lampu) (dotykové tlačítko) 
4 Základna lampy 
5 USB port
6 Rameno lampy 
7 Zobrazení času/budíku 
8 Zobrazení kalendáře 
9 Zobrazení dne v týdnu 
10 Zobrazení teploty 
11 Tlačítko režimů 
12 Tlačítko nastavení 
13 Tlačítko nahoru 
14 Tlačítko dolů 
15 Přihrádka na baterie 

Technická data 
Konektor: USB A (5V/2A) 



Osvětlovače: 18 x LED (nevyměnitelné) 
Životnost: 20 000 hodin 
Baterie: 1 knoflíková baterie, typ CR2032
Rozměry:  Ø Základna lampy: 90 mm 
                 Horní rameno lampy: 192 x 40 x 12,5 mm 
                 Výška s vodorovným ramenem: 260 mm 
                 Výška s prodlouženým ramenem: 430 mm 
Materiál: Plast (kov v základně lampy) 

Bezpečnost  

Bezpečnostní pokyny 
Poškození nedodržením tohoto návodu k použití zaniká záruka! Za následné škody nepřebíráme žádnou 
odpovědnost! Za škody na majetku nebo zranění osob v důsledku neodborné manipulace nebo nedodržení 

bezpečnostních pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost!

VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ ÚRAZU KOJENCŮ A DĚTÍ! 
Nikdy nenechávejte děti samotné a bez dozoru s obalovým materiálem. Obalový materiál představuje nebezpečí 
udušení. Děti často podceňují nebezpečí. Vždy udržujte děti mimo dosah výrobku. Tento výrobek není hračka. 

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo bez zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání 
zařízení a chápat související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět
děti bez dozoru. 

Vyhněte se riziku smrtelného zranění elektrickým proudem 
■Před každým použitím lampu zkontrolujte, zda není poškozená. Nikdy nepoužívejte lampu, pokud vykazuje známky poškození.

VAROVÁNÍ! 
■Poškozená lampa znamená nebezpečí smrti elektrickým proudem. V případě poškození, opravy nebo jiných problémů s 
lampou kontaktujte servisní středisko nebo elektrikáře. 
■Aby se předešlo nebezpečí, musí být v případě poškození vnějšího ohebného kabelu na této lampě vyměněn výrobcem, jeho 
servisním zástupcem nebo ekvivalentním odborníkem. 
■ Před použitím se ujistěte, že dostupné síťové napětí je stejné jako napětí požadované pro provoz lampy. 
■Nikdy nedovolte, aby se lampa dostala do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami. Nikdy neotevírejte žádné elektrické 
zařízení ani do něj nevkládejte předměty. To představuje riziko smrtelného zranění elektrickým proudem. 
■Osvětlení nelze vyměnit. 
■Aby se předešlo nebezpečí, musí být v případě poškození osvětlení vyměněno výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo 
ekvivalentním odborníkem. 
■Tato lampa není vhodná pro stmívače nebo elektronické spínače

Předcházení nebezpečí požáru a zranění 
                 ■Nedívejte se přímo do zdroje světla (světlo, LED atd.). 

■Abyste předešli popálení, ujistěte se, že je lampa vypnutá a vychladlá, než se jí dotknete. Ilumináti se velmi rozžhaví. 
■Nezakrývejte lampu předměty. Nadměrné nahromadění tepla může způsobit požár. 
■Nepoužívejte lampu bez dozoru. 

Pro vaši bezpečnost 
■Nainstalujte lampu tak, aby byla chráněna před vlhkostí a nečistotami.
■Buďte vždy pozorní! Vždy věnujte pozornost co děláte a používejte zdravý rozum. 
■Nikdy neinstalujte lampu, pokud máte potíže se soustředěním nebo se necítíte dobře.

Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory 

VAROVÁNÍ! UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ! 
Polykání baterie mohou způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do 2 hodin po spolknutí 
baterií může dojít k těžkým popáleninám. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!  Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! 
■Nikdy nenabíjejte nedobíjecí baterie. Baterie/nabíjecí baterie nezkratujte a/nebo je neotevírejte. Důsledkem může 
být přehřátí, požár nebo prasknutí. 
■Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody. 
■Nevystavujte baterie/dobíjecí baterie mechanickému zatížení

Nebezpečí vytečení baterií/akumulátorů 
■Vyhněte se extrémním podmínkám prostředí a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/nabíjecí baterie, např. radiátory/přímé 
sluneční světlo. 



■Pokud baterie/nabíjecí baterie vytekly, vyhněte se kontaktu s kůží, očima a sliznicemi s chemikáliemi! Okamžitě opláchněte 
zasažená místa čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc! 

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE! 
■Vyteklé nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. Pokud taková 
událost nastane, vždy používejte vhodné ochranné rukavice. 
■V případě vytečení baterií/dobíjecích baterií je okamžitě vyjměte z výrobku, abyste předešli poškození. 

■Používejte pouze stejný typ baterií/dobíjecích baterií. Nekombinujte použité a nové baterie/nabíjecí baterie
■Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie/nabíjecí baterie. 

Nebezpečí poškození výrobku 
■Používejte pouze specifikovaný typ baterie/dobíjecí baterie! 
■Vložte baterie/nabíjecí baterie podle značek polarity (+) a (-) na baterii/nabíjecí baterii a na výrobku. 
■Před vložením očistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v prostoru pro baterie! 
■Vybité baterie ihned vyjměte z produktu. 
■Tento produkt má vestavěnou dobíjecí baterii, kterou nelze vyměnit. Při likvidaci produktu musíte uvést, že tento produkt 
obsahuje dobíjecí baterii

Nastavení 
Poznámka: Odstraňte z produktu veškerý obalový materiál. 
■Umístěte lampu na rovný povrch zadní stranou k vám. Máte možnost použít lampu na baterie nebo USB: 
Provoz na baterie: Před prvním použitím odstraňte izolační proužky z prostoru pro baterie 15 na zadní straně svítilny. Zazní 
melodie. 
Provoz USB: Před prvním použitím lampu nabijte tak, že jeden konec USB kabelu zasunete do USB portu 5 a druhý konec 
USB kabelu zapojíte do USB rozhraní na počítači nebo USB adaptéru

Nastavení lampy 
Poznámka: Polohování lampy měňte pouze tehdy, když je vypnutá. Lampu můžete přizpůsobit světelným podmínkám, které 
požadujete. 

- Posuňte rameno svítilny (6) pod úhlem 180° (viz obr. B). 

Zapínání/vypínání lampy a stmívání 
■Zapněte nebo vypněte lampu pomocí tlačítka ON/OFF (3) na patici lampy (4). Zde stačí stisknout prstem (dotykové tlačítko). 
■Lampu můžete stmívat ve třech stupních. Nejjasnější stupeň se aktivuje automaticky po zapnutí lampy. Jas můžete ztlumit 
pomocí tlačítka ON/OFF (3) na základně lampy (4). 

Zapnutí/vypnutí LC displeje 
■Osvětlení LC displeje (1) zapínáte a vypínáte pomocí tlačítka ON/OFF (2) na základně lampy (4). Zde stačí stisknout prstem 
(dotykové tlačítko)

Funkce 
Časový režim: Zobrazuje čas, datum, týden, teplotu; 12/24 hodinový formát (AM = ráno, PM večer)
Režim budíku/odložení: Nastavte čas budíku a vyberte signály budíku; Současně lze ovládat funkci opakovaného buzení
Režim připomenutí narozenin: Nastavte čas a datum narozenin; skladba se přehraje ve vybraný den 
Režim časovače: Nastavená doba se bude odpočítávat 
Teplotní režim: Automatické zobrazení aktuální teploty: pomocí nastavovacího tlačítka 12 můžete zvolit buď °C nebo F 

Nastavení 
Stisknutím tlačítka režimu (11) můžete přepínat mezi různými funkcemi: 

Výstupní formát -> 12/24 hodinový formát -> Režim alarmu -> Režim připomenutí narozenin -> Režim časovače 
Poznámka: Pokud po dobu jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, vrátí se LC displej (1) do výstupního formátu

Režim času / 12/24 hodin 
■Stiskněte tlačítko režimu (11) pro konfiguraci 12/24 hodinového formátu. 
■Stiskněte nastavovací tlačítko (12) pro nastavení požadované podložky pomocí tlačítka nahoru (13) nebo tlačítka dolů (14). 
Stiskněte znovu tlačítko nastavení (12) pro potvrzení zadání. Zadejte informace v následujícím pořadí: 
12hodinový displej -> hodiny -> minuty -> roky -> měsíce -> dny 

■K dispozici je následující rozsah nastavení: roky mezi 2008 a 2099, měsíce mezi 1 a 12, dny mezi 1 a 31, hodiny mezi 1 a 12 
nebo 0 a 23, minuty mezi 0 a 59. Při nastavování hodin a minut sekund se automaticky vymažou. Po nastavení data se týden 
automaticky změní. 
■Stiskněte tlačítko režimu 11 ve výstupním formátu pro konfiguraci 12/24hodinového formátu. Stiskněte tlačítko nahoru 13 nebo
tlačítko dolů 14 pro nastavení požadovaného formátu

Režim budíku/odložení 
■Stiskněte tlačítko nahoru (13) ve výstupním formátu a aktivujte funkci odložení buzení. Opětovným stisknutím tlačítka (13) 
nahoru funkci odložení deaktivujete. 



■Stiskněte dvakrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu budíku/odložení. 
■Stisknutím nastavovacího tlačítka (12) nastavte požadovaný čas a melodii budíku nebo tón budíku pomocí tlačítka nahoru (13)
nebo dolů (14). 
Poznámka: Máte možnost přepínat mezi 7 melodiemi budíku a 2 tóny budíku. 
■Stiskněte znovu nastavovací tlačítko (12) pro potvrzení zadání. Zadejte informace v následujícím pořadí: 
Hodiny -> minuty -> hudba 
■Když zazní budík, stisknutím libovolného tlačítka budík ukončíte. Pokud byla aktivována funkce opakovaného buzení, budík 
zazní čtyřikrát a na LC displeji (1) bude blikat displej opakovaného buzení. Stisknutím tlačítka nahoru (13) deaktivujete funkci 
opakovaného buzení. Zobrazení odložení zmizí. 
■Stiskněte dvakrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu budíku/odložení
■Pro deaktivaci budíku stiskněte dvakrát nastavovací tlačítko (12). 

Režim připomenutí narozenin 
■Stiskněte třikrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu připomenutí narozenin. 
■Stiskněte tlačítko nastavení pomocí šipky nahoru (12) pro nastavení požadovaného data knoflík (13) nebo tlačítko dolů (14). 
■Stiskněte vstup tlačítka nastavení (12) znovu pro potvrzení vašeho zadání.
Zadejte informace v následujícím pořadí: hodina -> minuta -> rok -> měsíc -> den 
■V den narozenin se "Happy Birthday" přehraje po dobu 5 minut. Přehrávání písně můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Režim časovače 
■Stiskněte čtyřikrát tlačítko režimu (11) ve výstupním formátu pro konfiguraci režimu časovače. 
■Stiskněte nastavovací tlačítko (12) pro nastavení požadovaného času za použití tlačítko nahoru (13) nebo tlačítko dolů (14). 
■Stiskněte znovu tlačítko nastavení (12) pro potvrzení vstupu. 
Spustí se časovač (odpočítávání od nastaveného času čas). Zadejte informace v následujícím pořadí: hodina -> minuta -> časový 
interval 
■K dispozici je následující rozsah nastavení: hodiny mezi 0 a 23, minuty mezi 0 a 59. 
■Po uplynutí nastaveného času zazní melodie. Melodii ukončíte stisknutím libovolného tlačítka. 

Teplotní režim 
■Stisknutím nastavovacího tlačítka (12) ve výstupním formátu přepínáte mezi °C a °F

Přehrávání hudby 
Stiskněte tlačítko dolů (14) ve výstupním formátu pro přehrávání hudby. Můžete si vybrat ze sedmi skladeb. 

Výměna baterie 
■Otevřete přihrádku na baterie (15) otočením krytu baterie proti směru hodinových ručiček pomocí mince. 
■Vyjměte starou baterii a vyměňte ji za novou (viz Technické údaje). Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. To je 
indikováno v přihrádce na baterie Zazní melodie. Melodii ukončíte stisknutím libovolného tlačítka. 
■Otočte kryt baterie ve směru hodinových ručiček na bateriovou přihrádku (15) pomocí mince, abyste jej uzavřeli

Údržba a čištění 
VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Z důvodu elektrické bezpečnosti lampu nikdy nečistěte vodou 
nebo jinými kapalinami, ani ji neponořujte do vody.
POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! Nechte lampu zcela vychladnout. 
■Nepoužívejte rozpouštědla, benzín atd. Jinak dojde k poškození lampy. 
■Čistěte pouze suchým hadříkem, který nepouští vlákna. 

Likvidace 
Obal je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních zařízeních. 

Dbejte na značení obalových materiálů pro třídění odpadu, které jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s 
následujícím významem: 1-7: plasty/ 20-22: papír a dřevovláknitá deska/ 80-98: kompozitní materiály

Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně pro lepší zpracování odpadu. Logo Triman 
je platné pouze ve Francii. 

Obraťte se na místní úřad pro likvidaci odpadu pro více podrobností o tom, jak likvidovat váš opotřebovaný produkt. 

Abyste pomohli chránit životní prostředí, zlikvidujte prosím výrobek, jakmile dosáhne konce své životnosti, a 
nelikvidujte jej v domovním odpadu. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době získáte od místního 
úřadu. 

Vadné nebo použité baterie/akumulátory musí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/EC a jejími dodatky. Vraťte 
prosím baterie/nabíjecí baterie a/nebo výrobek na dostupná sběrná místa.

Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/nabíjecích baterií! 



Baterie/nabíjecí baterie nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají 
pravidlům a předpisům pro nakládání s nebezpečným odpadem. Chemické značky pro těžké kovy jsou následující: Cd = 
kadmium, Hg = rtuť, Pb =olovo. Proto byste měli použité baterie/nabíjecí baterie zlikvidovat na místním sběrném místě. 

Informace/Záruka 
Záruka 
Na toto zařízení máte záruku 36 měsíců od data nákupu. Toto zařízení bylo vyrobeno s péčí pod přísnou kontrolou kvality. 
Během záruční doby bezplatně odstraníme vady materiálu nebo výroby.


