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CZ Stolní LED lampa s hodinami
NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte 
tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván samostatně. 8
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 8W světelný zdroj s vysoce výkonným LED panelem  Použijte prosím dodávaný 
stejnosměrný adaptér a připojte 
zástrčku DC do konektoru DC 
v zadní části lampy 

Konektor DC

Zástrčka DC

hlava lampy

Zašroubujte

rameno lampy

Pokud nebudete lampu delší 
dobu používat, vytáhněte 
prosím z důvodu úspory energie 
a bezpečnosti zástrčku DC ze 
zásuvky 

základna lampy

Před prvním použitím 
odstraňte izolaci – pak 
se rozsvítí LED displej 

Zástrčka DC

Pokud je adaptér připojen správně, ale neexistuje 
žádný čas v paměti, vyměňte prosím knoflíkovou 
baterii CR2032
 Baterie udržuje normální funkci hodin pouze během 

výpadku napájení
 Odšroubujte šroubek a odeberte dvířka baterie, 

vložte knoflíkovou baterii dovnitř tak, aby byl kladný 
pól obrácen nahoru a přišroubujte dvířka baterie.

LED

KOMPONENTY A INSTALACE

INSTALACE BATERIÍ
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Nastavení úhlu hlavy lampy

Nastavení úhlu ramena lampy

Úhel otočení ramena lampy doleva-doprava

Nastavení úhlu hlavy lampy:
 Při nastavování úhlu hlavy lampy zatlačte současně na 

základnu lampy
 Nastavení úhlu hlavy lampy v rozsahu 130° ve svislém směru 

(nadměrné nastavení snadno poškodí spojovací díly)
 Pokud dojde k uvolnění otočného kloubu, zašroubujte jej 

prosím

Nastavení úhlu ramena lampy:
 Rameno lampy s otočením dopředu-dozadu 

v rozsahu 115°

Nastavení úhlu ramena lampy:
 Rameno lampy lze nastavit v rozsahu 175° doleva-

doprava
 Neotáčejte ramenem lampy příliš silně a nenarážejte 

do něj, aby nedošlo k poškození

Pro snížení únavy 
očí doporučujeme 
používat hlavu 
lampy ve vzdálenosti 
přibližně 40 cm od 
povrchu stolu 

Zašrou-
bujte 

Zašrou-
bujte 

NASTAVENÍ ÚHLU
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NASTAVENÍ HODIN A BUDÍKU

MODE 
(Režim)

SET 
(Nastavení)

UP 
(Nahoru)

DOWN 
(Dolů)

1. Nastavení hodin
V normálním režimu zobrazení času stiskněte jednou tlačítko SET – začnou 
blikat hodinové číslice. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru 
nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN 
pro nastavení směrem dolů nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. 
Stiskněte znovu tlačítko SET – začnou blikat minutové číslice. Stiskněte 
tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro 
rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů nebo 
jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko SET pro 
potvrzení nastavení a návrat do normálního režimu zobrazení času.

Poznámka: Pokud v režimu nastavení hodin nestisknete během 15 sekund 
žádné tlačítko nebo stisknete tlačítko MODE, obnoví se normální režim 
zobrazení času.

2. Nastavení budíku
1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko MODE pro otevření 

režimu nastavení budíku – rozsvítí se symbol .
2. Stiskněte jednou tlačítko SET – začnou blikat hodinové číslice. Stiskněte 

tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro 
rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů 
nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko 
SET – začnou blikat minutové číslice. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení 
směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení; stiskněte 
tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů nebo jej dlouze stiskněte pro 
rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko MODE pro potvrzení nastavení 
a návrat do normálního režimu zobrazení času.

3. Když nastane čas buzení, bude po dobu 1 minuty zvonit bzučák a bude 
blikat symbol .

 Poznámka: Pokud v režimu nastavení budíku nestisknete během 
15 sekund žádné tlačítko nebo stisknete tlačítko MODE, obnoví se 
normální režim zobrazení času.

3. Tlačítka zkratek
1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko UP pro aktivaci 

nebo deaktivaci funkce budíku. Při aktivním budíku svítí symbol . Budík 
v nastavený čas buzení zazvoní pouze v případě, že je funkce budíku 
aktivována.

2. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko DOWN pro změnu 
formátu 12H/24H

3. Když budíku zvoní, vypnete jej stisknutím jakéhokoli tlačítka



CZ-11

OVLÁDÁNÍ STOLNÍ LAMPY

SCREEN  
(Displej)

SLEEP  
(Automatické 

vypnutí)

UP  
(Nahoru)

DOWN  
(Dolů)

ON/OFF 
(Zapnutí/Vypnutí) 

 Zapnutí/vypnutí a nastavení jasu
1. Pro zapnutí nebo vypnutí lampy stiskněte tlačítko  
2. Po jejím zapnutí stiskněte tlačítko   pro nastavení jasu – úroveň 

jasu se bude zobrazovat v prostředním kruhu a na kruhovém číselníku. 
Úroveň je nastavitelná v rozsahu 10 až 99 (10 je nejnižší jas, 99 je 
nejvyšší jas)

3. Funkce automatického vypnutí: stiskněte tlačítko  – zobrazí se 
symbol ; stiskněte znovu toto tlačítko – zobrazí se:

 
10 minut – 30 minut – 60 minut – 90 minut (00 znamená vypnutí)

 Po výběru času automatického vypnutí se spustí časovač 
odpočítávání; po dosažení hodnoty 00 se lampa automaticky vypne. 
Tuto funkci můžete používat k tomu, abyste před usnutím nezapomněli 
vypnout lampu.

 Nastavení jasu displeje
 Stiskněte tlačítko  pro nastavení jasu displeje: zapnuto (nejvyšší jas) – 

poloviční jas – vypnuto; toto nastavení se cyklicky opakuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
 Panel složený z 60 LED  
 Výkon 8 W 
 Počet lumenů: 537 lm 
 Teplota barvy světla: přirozená bílá 5000–5500 K 
 CRI (index podání barev): > 70 
 Hodiny a budík 
 Ovládání jasu v rozmezí 10 až 99 
 Možnost nastavení automatického vypnutí lampy Sleep  
 Možnost vypnout displej hodin 
 Nastavení úhlu hlavy v rozsahu 130° 
 Nastavení úhlu ramena lampy dopředu a dozadu v rozsahu 115° 
 Otočení zamene lampy doleva-doprava v úhlu 175° 
 Zálohová baterie pro hodiny CR2032 (přiložena) 
 Životnost LED až 50 000 hodin 
 Napájení: DC 12 V / 1000 mA 
 Rozměry: 180 x 180 x 420 mm 
 Hmotnost: 1 kg 
 Příkon: max 12 W  
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci 
předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných 
evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce 
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškerké základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.
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CZ   Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v  trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 
poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 
běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v  níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen 
poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá 
pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 
reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:
 vady, na které byla poskytnuta sleva;
 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 

platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku 
k jinému účelu, než ke kterému je určen;

 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 

vody);
 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. 

mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 

provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 

svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 
v dokladech).

Gestor servisu v ČR: 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz. 




